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AUSTRALIA
ศึ กษาต่ อออส เ ตร เ ลี ย

ทําไมควรเรียนต่อที�ออสเตรเลีย?

   ออสเตรเลียมีคุณภาพการศึกษามาตรฐานระดับต้นๆของโลก มีมหาวิทยาลัยถึง 7 แห่งที�ติด

อันดับ TOP100 มหาวิทยาลัยที�ดีที�สุดในโลก ชั�นเรยีนสนับสนุนให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระและฝ�กใช้ความความคิดสรา้งสรรค์ การมาเรยีนที�นี�เป� นหนทางที�ดีในการพัฒนา

ศักยภาพด้านวิชาการและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ นักศึกษาจะได้รบัประสบการณ์ดีๆที�

เป� นประโยชน์มากมาย นักเรยีนจะมีคุณภาพชีวิตที�ดี มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครนั

ออสเตรเลียยังเป�นเมืองที�ติดอันดับด้านความปลอดภัยและตาํแหน่งเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆของ

โลก วิวทิวทัศน์ที�นี�ยังงดงาม ธรรมชาติอ้นอุดมสมบูรณ์ ชายหายที�งดงาม ดึงดูดให้คนมากมายมา

ที�ออสเตรเลีย 
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          เครอืรฐัออสเตรเลียมีจาํนวนประชากรประมาณ 22.5 ล้านคน เป�นเพียงประเทศเดียวในโลกที�

มีพื�นที�ครอบคลุมทั�งทวีป ตั�งอยู่ในซีกโลกใต้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟ� ก ประเทศ

เพื�อนบ้านที�ใกล้ที�สุดทางทิศเหนือคือปาป� วนิวกินีและอินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ตั�งอยู่ทางทิศตะวันออก 

          ออสเตรเลียเป�นประเทศแห่งนวัตกรรม นักวิทยาศาสตรอ์อสเตรเลียได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ

ที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระดับโลก อันได้แก่ กล่องค่าบันทึกการบิน, เครื�องกระตุ้นการเต้นของ

หัวใจอัลตราซาวด์, วัคซีนป� องกันไข้หวัดใหญ่, หูไบโอนิค, อินเทอรเ์น็ตไรส้าย, แผนที�กูเกิ�ล และ สเปรย์
ฉีดผิวสําหรบัผู้ที�ถูกไฟไหม้

 รัฐและเขตการปกครอง

          ประเทศออสเตรเลียประกอบไปด้วย 6 รฐัและ 2 เขตปกครองพิเศษ แต่ละรฐัมีความโดดเด่น

ทางด้าน ประวัติศาสตร ์มีลักษณะ และสถานที�น่าสนใจต่างกัน รฐัทั�ง 6 ได้แก่ นิวเซาธ์เวลส์ (NSW),

วิคตอเรยี (VIC), เซาท์ออสเตรเลีย (SA), ควีนส์แลนด์ (QLD), เวสเทิรน์ ออสเตรเลีย (WA) และ    

 แทสมาเนีย (TAS) เขตการปกครองพิเศษ 2 แห่ง คือ นอรท์เทิรน์ แทรทิอรี� (NT) และ ออสเตรเลียน

แคป�ตอล แทรทิอรี� (ACT) ซึ�งมีทั�งการปกครองตนเองและบรหิารจดัการโดยรฐับาลกลาง

สกุลเงินของออสเตรเลีย

คือ ดอลลารอ์อสเตรเลีย Australian Dollars (AUD)

 ข้อมูลทั�วไป 
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แผนที�ออสเตรเลีย

AUSTRALIA?

source: https://www.worldatlas.com/upload/a8/53/7a/states-of-australia-map.png
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รัฐนิวเซาธ์เวลส์
         เมืองหลวง คือ ซิดนีย์ มีประชากรประมาณ 7.2 ล้านคน

         สภาพภูมิอากาศ มกราคม 19-27 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 8-16 องศาเซลเซียส 

รัฐวิคตอเรีย

         เมืองหลวง คือ เมลเบิรน์ มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน

         สภาพภูมิอากาศ มกราคม 14-27 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 8-16 องศาเซลเซียส 

รัฐควีนส์แลนด์
         เมืองหลวง คือ บรสิเบน 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 โฮบารต์ 

         มีประชากรประมาณ 507,600 คน 

         สภาพภูมิอากาศ มกราคม 11-22 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 3-11 องศาเซลเซียส

 ออสเตรเลียน แคป� ตอล แทริทอรี�

         เมืองหลวง คือ แคนเบอรร์า

         มีประชากรประมาณ 358,900 คน 

         สภาพภูมิอากาศมกราคม 13-52 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 1 ถึง 11 องศาเซลเซียส

 นอร์ทเทิร์น แทริทอรี�

         เมืองหลวง คือ ดารว์ิน 

         มีประชากรประมาณ 229,700 คน

         สภาพภูมิอากาศ มกราคม 26-34 องศาเซลเซียส และกรกฎาคม 21-32 องศาเซลเซียส 

รัฐและดินแดน (State and Territory)

ออสเตรเลียแบ่งออกเป� น 6 รัฐ และ 2 มณฑล 
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ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

มิถุนายน – สิงหาคม กันยายน – พฤศจกิายน 

มีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดูกาลและเวลา

เวลาออสเตรเลียที�แตกต่างจากเมืองไทย  
 ออสเตรเลียมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งของโลกออกเป�น 3 Time Zone คือ
 1. เวลาใน รฐันิวเซาท์เวลล์ รฐัวิคตอเรยี รฐัแทสมาเนีย  รฐัควีนสแลนด์ และเมืองแคนเบอรร์า่ เวลาจะเรว็กว่าประเทศไทย +3 ชั�วโมง
 2. เวลาใน รฐัเซาท์ออสเตรเลียและมณฑลตอนเหนือ เวลาจะเรว็กว่าประเทศไทย +2 ชั�วโมงครึ�ง
 3. เวลาใน รฐัเวสเทิรน์ออสเตรเลีย เวลาเรว็กว่าประเทศไทย +1 ชั�วโมง

ธันวาคม – กุมภาพันธ์
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที�ออสเตรเลีย

อาหารและเครื�องดื�ม เช่น ชีส เนย และผลิตภัณฑ์นมอื�นๆ (ยกเว้นนมสาํหรบัทารก) ช็อคโกแลตและลูกกวาด กาแฟ 

 สิ�งต้องห้ามนําเข้าในประเทศ

     อาหาร วัสดุจากพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิดจากต่างประเทศอาจนําศัตรูพืชและโรครา้ยแรงเข้ามาในประเทศ ดัง

นั�นออสเตรเลียจงึจาํกัดสิ�งต้องห้ามนําเข้าประเทศ โดยก่อนจะเดินทางเข้าประเทศคุณจะได้รบับัตรผู้โดยสารขาเข้า ซึ�ง คุณ

ต้องทาํเครื�องหมายบนบัตรโดยสารของคุณเพื�อสําแดงว่าคุณกําลังพกพาอาหาร วัสดุจากพืช หรอืผลิตภัณฑ์จากสัตว์    

 บางชนิดหรอืไม่ คุณสามารถนําสินค้าต้องสาํแดงเหล่านี�ไปยังจุดตรวจค้น ซึ�งจะมีการตรวจสอบและประเมินโดยเจา้หน้าที�

หรือิอีกวิธหีนึ�งคือ คุณสามารถทิ�งอาหาร วัสดุจากพืช หรอืผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลงในถังขยะของสนามบินด้วยตัวเอง

สิ�งต้องห้ามนําเข้าในประเทศได้แก่

1.

น�าผึ�ง น�าผลไม้และน�าอัดลม น�าเชื�อมเมเป�� ล เนื�อสัตว์ เส้นก๋วยเตี�ยวหรอืพาสต้า ถั�วและผลิตภัณฑ์ที�ทาํจากถั�ว น�ามัน พรกิ

ไทย อาหารสัตว์เลี�ยงและขนม กุ้งสาํหรบับรโิภค ผลไม้และผักดอง อินทผาลัง ข้าว ซอส อาหารทะเล หอยและหอยทาก

เครื�องเทศ ชาและสมุนไพรแห้ง วิตามิน อาหารเสรมิ ข้าวสาลี ไข่ทั�งฟอง เป�นต้น

   2. ของฝาก ของใช้ในบ้าน ของสะสม เช่น เครื�องสาํอาง (รวมถึงสบู่และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม) ขนนก (รวมถึงเสื�อขนเป�ด

ถุงนอน หมอน และผ้าห่ม) ขี�ผึ�ง อุปกรณ์ตกปลา เดินป� า และอุปกรณ์กีฬา ขน หนัง เปลือกหอย ทราย หิน หรอืฟอสซิล

เปลือกหอย (ยกเว้นเปลือกหอยนางรม) โดยทราย หิน และฟอสซิล ได้รบัอนุญาตให้เข้ามาในออสเตรเลียหากปราศจาก

แมลง ดิน สัตว์และวัสดุจากพืช ซึ�งต้องได้รบัการตรวจสอบเมื�อมาถึงเพื�อให้แน่ใจว่าปราศจากการติดเชื�อและการปนเป�� อน

   3. สัตว์ที�มีชีวิต เช่นสัตว์เลี�ยง ไข่ของสัตว์เลี�ยง เป�นต้น

source: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/travelling/bringing-mailing-goods

7



งบประมาณค่าใช้จา่ยนักเรยีนทุนรฐับาล 

ที�ศึกษาในประเทศออสเตรเลยี

มีผลตั�งแตว่นัที� 1 ตุลาคม 2563 เป� นต้นไป

หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ย ของนักเรยีนทุนรฐับาลค้นหาเพิ�มเติมได้ที�

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf

หน่วย : ดอลลารอ์อสเตรเลยี

หมายเหต ุ

1. อัตราพิเศษ จาํนวน 13 เมือง ได้แก่ เมืองซิดนีย์ เพิรท์ ดารว์ิน เมลเบิรน์ บรสิเบน แคนเบอรร์า โฮบารต์ แอดิเลด นิวคาสเซิล แคนส์ โกลด์โคสต์ ทาวน์สวิลล์

และวุลลันกอง 

2. เหมาจา่ย : ไม่ต้องมีใบเสรจ็รบัเงิน/ใบเรยีกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจา่ย 

3. ตามที�จา่ยจรงิ : ต้องมีใบเสรจ็รบัเงิน/ใบเรยีกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจา่ย เท่ากับจาํนวนเงินที�ขอเบิก 

4. ค่าใช้จา่ยประจาํเดือน : การจา่ยกรณีไม่เต็มเดือน ให้จา่ยตามสัดส่วนวันที�มีสิทธไิด้รบัในเดือนนั�น 

5. ค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะสาขาแพทยศาสตร ์สัตวแพทย์ และทันตแพทย์ ให้เบิกจา่ยตามที�จา่ยจรงิ ป� ละ 56,000.00 ดอลลาร์

ออสเตรเลีย 

6. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จา่ยในการจดัทํา/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ ์สําหรบัระดับปรญิญาโทที�เรยีน

แบบงานวิจยัและระดับปรญิญาเอกในป�สุดท้ายหรอืเทอมสุดท้ายของการเรยีนให้เบิกจา่ยค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จา่ยในการตีพิมพ์

วิทยานิพนธ ์ตามที�จา่ยจรงิภายในวงเงิน 1,200 ดอลลารอ์อสเตรเลีย/ป� โดยให้รวบรวม ใบเสรจ็รบัเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จา่ยในการตี

พิมพ์วิทยานิพนธแ์ล้วส่งไปยัง สนร. เพื�อประกอบการเบิกจา่ย ทั�งนี� สําหรบัรายการใดที�ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จา่ยในการจดัทํา/ตีพิมพ์

วิทยานิพนธร์วมแล้วไม่เกิน 930 ดอลลารอ์อสเตรเลีย/ป�  ให้เบิกจา่ยในอัตราเหมาจา่ย โดยไม่ต้องส่งรายละเอียดใบเรยีกเก็บเงินหรอืใบเสรจ็รบัเงินไปยัง สนร.

เพื�อประกอบการเบิกจา่ย 

7. เงินชดเชยค่าใช้จา่ยในการดูแลนักเรยีน : เงินที�สํานักงาน ก.พ. หรอืสํานักงานผู้ดูแลนักเรยีนในต่างประเทศเรยีกเก็บ เพื�อเป�น ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานเกี�ยว

กับการดูแลและจดัการศึกษาสําหรบันักเรยีนที�ศึกษาในต่างประเทศ มิใช่รายการค่าใช้จา่ย ของนักเรยีนทุนที�จะได้รบั ทั�งนี�มีผลเริ�มใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2565

เป�นต้นไป
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ค่าใช้จา่ยโดยประมาณ

ค่าเล่าเรียน

คอรส์เรยีนภาษา/ปรบัพื�นฐาน : $300 ต่ออาทิตย์ 
(แล้วแต่ระยะเวลา)
ปรญิญาตร ี: $20,000- $45,000 ต่อป�
ปรญิญาโท: $22,000- $50,000 ต่อป�
ปรญิญาเอก : $18,000- $42,000 ต่อป�
ไม่รวมหลักสูตรเฉพาะทางที�มีค่าเล่าเรยีนสูงกว่าหลักสูตร
ทั�วไป เช่น หลักสูตรทางการแพทย์

ค่าที�พัก

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

ค่าใช้จา่ยอื�นๆ

ค่าอาหารและค่าของใช้ต่างๆ: 
 $140-$280 ต่อสัปดาห์

ค่าแก๊ส ค่าไฟและค่าใช้จา่ยอื�นๆ : 
 $10-$20 ต่อสัปดาห์

ค่าเดินทาง: $30- $60 ต่อสัปดาห์

ค่าอินเตอรเ์น็ต: $15 - $30 ต่อสัปดาห์

บันเทิงและงานอดิเรก: 
$80 - $150 ต่อสัปดาห์

source:https://www.studyaustralia.gov.au/english/live/living-costs
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ประเภทที�พัก

        ที�พักในออสเตรเลียมีหลายประเภท เพราะฉะนั�นควรเลือกแบบที� 

 เหมาะสมกับความต้องการ ที�พักส่วนใหญ่ ยกเว้นการพักอยู่กับครอบครวั

ชาวออสเตรเลีย จะไม่รวมค่าไฟฟ� า ไม่มีเฟอรนิ์เจอร ์เตียงหรอื เครื�องครวั

ของใช้ในบ้านที�มีราคาย่อมเยาว์จะลงประกาศขายในหนังสือพิมพ์และบน

บอรด์ใน มหาวิทยาลัย รวมถึงรา้นค้าการกุศล และรา้นขายของมือสอง

นักเรยีนสามารถเลือกที�พักแบบต่างๆได้ ดังต่อไปนี� ราคาที�กํากับไว้เป�นราคา

สําหรบัค่าที�พักเท่านั�น โดยยัง ไม่รวมค่าใช้จา่ยอื�น ๆ

การพักอยู่กับครอบครวัชาวออสเตรเลีย หรอื โฮมสเตย์
(ประมาณ 180 - 290 ดอลลารอ์อสเตรเลีย ต่อสัปดาห์)

      โฮมสเตย์ คือ การพักอาศัยในบ้านรว่มกับครอบครวัชาวออสเตรเลีย เป�นที�นิยม

สําหรบันักเรยีนที�มีอายุน้อยและสําหรบัผู้ที�เรยีนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั�น บางบ้าน

มีห้องเดี�ยวหรอืห้องรวม โดยมีค่าใช้จา่ยที�แตกต่างกันไป ค่าเช่ามักจะรวมค่าอาหารไว้
แล้ว บางโฮมสเตย์มีที�ให้ทําอาหารรบัประทานเอง และมีราคาถูกกว่า ควรจะจา่ยค่าเช่า

โฮมสเตย์พรอ้มค่ามัดจาํเมื�อเดินทางมาถึง ซึ�งมักจะคิดเป�นเงินเท่ากับค่าเช่าต่อสัปดาห์

(นอกจากว่าจา่ยค่ามัดจาํล่วงหน้าก่อนเดินทางแล้ว) ควรเก็บใบเสรจ็ไว้ทุกครั�งเมื�อจา่ยค่า

เช่า

โฮสเทล ที�พักแบบแบ็คแพ็คเกอร ์และ เกสต์เฮาส ์

(ประมาณ 90 - 160 ดอลลารอ์อสเตรเลีย ต่อสัปดาห์) 

      โฮสเทลส่วนใหญ่ดําเนินกิจการโดยองค์กรต่างๆ เช่น YMCA หรอืบรหิารโดยเอกชน

ทั�วไป นักเรยีนจะใช้ห้องครวัและห้องน�ารว่มกัน ที�พักลักษณะนี�มักจะเป�นตัวเลือกสําหรบั

การเข้าพักระยะสั�น 

โรงเรยีนประจาํ

 (ประมาณ 10,000 - 15,000 ดอลลารอ์อสเตรเลีย ต่อป� ) 

      โรงเรยีนมัธยมเอกชนหลายแห่งเป�นโรงเรยีนประจาํ ประกอบด้วยที�พัก อาหาร และ

บรกิารซักรดี สําหรบันักเรยีนนานาชาติ ค่าเล่าเรยีนไม่รวมอยู่ในค่าที�พักดังกล่าว

ลักษณะหอพักจะเป�นการอยู่รวมกับนักเรยีนคนอื�นๆ โดยแยกชายหญิง และมีผู้ใหญ่
คอยดูแล 

ที�พักในมหาวิทยาลัย 

(ประมาณ 150 - 280 ดอลลารอ์อสเตรเลีย ต่อสัปดาห์) 

      มหาวิทยาลัย สถาบันฝ�กอบรมวิชาชีพและสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแห่ง มี

ที�พักหลากหลายให้เลือก เช่น อพารท์เม้นท์ หรอื หอพักของมหาวิทยาลัย ทั�งใน

มหาวิทยาลัย หรอืย่านใกล้เคียง ค่าใช้จา่ยขึ�นอยู่กับประเภทของที�พัก หอพักแบบ

"Residential Colleges” จะแพงกว่าเล็กน้อยเพราะมีที�พักพรอ้มอาหาร นอกจากนั�น ยัง

มีสิ�งอํานวยความสะดวก เช่น กีฬาและกิจกรรมด้านสังคม การกวดวิชา ห้องสมุด และ

ห้องคอมพิวเตอร์
 หอพักแบบ "Hall of Residence” ตั�งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรอืบรเิวณใกล้เคียง มักจะมี

ราคาถูกกว่า แบบ "Residential Colleges” ส่วนใหญ่ทางหอพักจะมีบรกิารอาหารและ

ทําความสะอาดให้กับนักเรยีน หากสนใจสามารถสมัครล่วงหน้าได้กับสถาบันการศึกษา

ที�พักในลักษณะนี�เป�นที�ต้องการของนักเรยีนอย่างมาก และทางมหาวิทยาลัยใน

ออสเตรเลียไม่สามารถรบัประกันได้ว่าจะได้ห้องพัก ถึงแม้ว่าจะได้รบัเข้าเรยีนแล้วก็ตาม

 การเช่าที�พักและสัญญาเช่า 

      การเช่าที�พักรว่มกับผู้เช่ารายอื�น (ประมาณ 100-250 ดอลลารอ์อสเตรเลีย ต่อ

สัปดาห์) และเช่าที�พัก เดี�ยว (ประมาณ 250-500 ดอลลารอ์อสเตรเลีย ต่อสัปดาห์)

นักเรยีนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช่าบ้านหรอืแฟลตสําหรบัอยู่คนเดียวหรอือยู่รว่มกับ   

 คนอื�น อย่างไรก็ตาม ป�ญหาการขาดแคลนที�พักให้เช่าในออสเตรเลียส่งผลให้ค่าใช้จา่ย

ของที�พักเพิ�มขึ�นและมีการแข่งขันสูง 
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131 444

โทรฉุกเฉิน

สาํหรับการโทรแจง้เหตุที�ไม่ฉุกเฉิน

กรณีเจบ็ป� วยหรือฉุกเฉิน

นักเรียนทุนสามารถติดต่อได้ที�สนร.ออสเตรเลีย
Tel: (02) 6260 3614
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การประกันภัย - * 

ประกนัการเดนิทาง 
ควรทําประกันภัยการเดนิทางไว้ในกรณี
จาํเป� น ถึงแม้ไมม่อุีบติัเหตุใดๆเกิดขึ�น
ระหวา่งเดินทาง แต่การประกนัภยัจะมี
ประโยชน์ในกรณีมกีารยกเลกิเที�ยวบนิ
หรอืกระเป� าเดินทางสญูหาย เนื�องจาก
อาจทําให้ต้องมคีา่ใช้จา่ยและเสยีเวลา 

ประกนัสขุภาพ 

ผู้ที�ถือวซีา่นักเรยีนเข้าประเทศออสเตรเลยี

จะต้องทําประกันสขุภาพของนักเรยีน ต่าง

ชาติ (OSHC) ซึ�งการประกันนี�จะชว่ย

คุ้มครองค่าใช้จา่ยเมื�อต้องพบแพทยใ์นชว่ง

เวลาที�อยูใ่น ประเทศออสเตรเลยี ดู

www.oshcworldcare.com.au สาํหรบั

ข้อมลูเกี�ยวข้อง

Westfund www.westfund.com.au

ประกนัสขุภาพนักเรยีนต่างชาต ิ(OSHC)
         ออสเตรเลยี มรีะบบพเิศษของประกันสขุภาพสาํหรบันักเรยีนต่างชาติเรยีก
วา่ Overseas Student Health Cover (OSHC) นักเรยีนต่างชาติต้องซื�อประกนั
สขุภาพ OSHC กอ่นเดนิทางเพื�อการคุม้ครองตั�งแตเ่ดนิทางมาถึง ออสเตรเลยี
กระทรวงตรวจคนเขา้เมอืงและการเป�นพลเมอืงมข้ีอบงัคบัใหท้าํประกันสขุภาพ 
         ตลอดระยะเวลาที�ถือวีซา่นักเรยีนในประเทศออสเตรเลยี ทางสถาบนัการ
ศกึษาอาจมขีอ้ตกลงพเิศษกับผูใ้หบ้รกิารประกันสขุภาพรายใดรายหนึ�ง     
         นักเรยีนสามารถเลอืกประกนัสขุภาพกบับรษัิทดงักลา่ว หรอืบรษัิทอื�นๆ
ตามที�ต้องการ
 เวบ็ไซต์ดา้นลา่งเป�นรายละเอยีดเกี�ยวกับบรษัิทประกนัสขุภาพ
  •  Australian Health Management www.ahm.com.au 
  •  BUPA Australia www.overseasstudenthealth.com 
  •  Medibank Private www.medibank.com.au
  •  OSHC Worldcare www.oshcworldcare.com.au

 
         การประกนัสขุภาพจะช่วยจา่ยคา่รกัษาพยาบาล หากนักเรยีนเจบ็ป� วย  
 ระหวา่งศกึษาอยูใ่นออสเตรเลยี และครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัยาตามใบสั�ง
แพทย์และพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ทั�งนี� การประกนัสขุภาพ ไม่ครอบคลมุ       
 ค่าทนัตกรรม รกัษาสายตา หรอืกายภาพบาํบัด ถา้นักเรยีนต่างชาตติอ้งการ
ประกนัที�ครอบคลมุการรกัษาที�กลา่วมา จะต้องซื�อประกันสขุภาพเพิ�มเตมิ เชน่
          - ประกนัสขุภาพเสรมิ โดยบรษัิทประกนัสขุภาพตา่งๆ 
          - ประกนัภยัสาํหรบัการเดนิทางระหวา่งประเทศ หรอื 
          - ประกันภัยทั�วไปของบรษัิทประกันสขุภาพเอกชนต่างๆ ของออสเตรเลยี
สามารถหารายชื�อของบรษัิทประกนัไดท้ี� www.privatehealth.gov.au หรอื
www.iselect.com.au
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AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
(ANU)1.

UNIVERSITY OF SYNDEY2.
UNIVERSITY OF MELBOURNE 3.
UNIVERSITY OF NEW
SOUTH WALES (UNSW)4.

01

 MONASH NIVERSITY6.
UNIVERSITY OF  WESTERN
AUSTRALIA (UWA)7.
UNIVERSITY OF ADELAIDE8.
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
SYDNEY (UTS)9.

10 อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื�อดัง
ของออสเตรเลีย

 

5. 10. UNIVERSITY OF
QUEENSLAND (UQ)

 UNIVERSITY OF WOLLONGONG

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

13



ประถม-มัธยมศึกษา

แบ่งภาคการศึกษาเป�น 4 เทอมคือ

เทอม 1 ปลายเดือนมกราคม – กลางเดือนมีนาคม

เทอม 2 ปลายเดือนเมษายน – กลางเดือนมิถุนายน

เทอม 3 ปลายเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนกันยายน

เทอม 4 ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม

วิทยาลัย TAFE 

แบ่งภาคการศึกษาออกเป�น 2 เทอม

เทอม 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

เทอม 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัย

มีทั�งแบบ 2 เทอมและ 3 เทอมใน 1 ป�บางแห่งใช้ระบบควบ

โดยจะเริ�มตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์และสิ�นสุดเดือนพฤศจกิายน

ภาษาอังกฤษเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยตรี / โท / เอก

โรงเรยีนสอนภาษาส่วนมากจะเป�ดตลอดทั�งป�

12

ภาคการศึกษา
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มัธยมศึกษาตอนปลาย

อายุ 17-18ป�  year 11-12

การศึกษาภาคบังคับ(เทียบเท่าม.5-ม.6ของไทย)เป�นการศึกษา

เพื�อเตรยีมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื�อจบการศึกษาจะได้

รบัประกาศนียบัตรผลการเรยีน ผลการเรยีนระดับนี�สาํคัญมาก

ต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาเนื�องจากไม่มีการ

สอบเข้า

ประถมศึกษา 

อายุ 6-12 ป�  year 1-6

การศึกษาภาคบังคับ

สอนคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษา ศิลปะ ดนตรี

และสุขศึกษา มีวิชาศีลธรรมและศาสนาเป�นวิชา

เลือก

มัธยมศึกษาตอนต้น

อายุ 13-16 ป�  year 7-10

การศึกษาภาคบังคับเทียบเท่า ม.1-ม.4ของไทข

นักศึกษาที�จบระดับนี�สามารถออกไปทาํงาน ฝ� กงาน

หรอืศึกษาต่อใน Technical and Further Education

(TAFE) ซึ�งเป�นวิทยาล้ยเทคนิคและการศึกษาต่อเนืี�อง 

อนุบาล

อายุ 3-5 ป�

ระยะเวลาเรยีน 3 ป�

การศึกษาไม่บังคับเน้นเตรยีมเด็กให้มี

พัฒนาการทางรา่งกาย สติป�ญญาและสังคม

ระบบการศึกษา
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เน้นสอบทางด้านทฤษฎีและวิชาการ

เน้นการเรยีนภาษาอังกฤษ 

กําหนดเกณฑ์ในการเข้าเรยีนคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป�ที� 5 (YEAR 11) ของโรงเรยีนออสเตรเลียหรอืเทียบเท่า

และผลการสอบภาษาอังกฤษหรอืคะแนน IELTS 5.5 

เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาป�ที� 6 (YEAR 12) ของโรงเรยีนออสเตรเลีย

มีระยะเวลาของหลักสูตร 1 ป�  

รบัรองการเข้าเรยีนในมหาวิทยาลัยเมื�อนักเรยีนมีผลการเรยีนตามเกณฑ์ที�ทางมหาวิทยาลัยกาํหนด 

ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรปรญิญาตรไีด้ 

หลักสูตรเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี (FOUNDATION PROGRAMS) 

    หลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS เป�นเส้นทางการศึกษาสาํหรบันักเรยีนที�มีผลการศึกษาต�ากว่าเกณฑ์ที�มหาวิทยาลัย

กําหนดในการเข้าเรยีนปรญิญาตร ีหลักสูตรดังกล่าวเป� ดสอนในโรงเรยีน สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝ�กอบรม สถาบันสอน

ภาษาอังกฤษและมหาวิทยาลัย 

ลักษณะของหลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS 

    หลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS บางหลักสูตรเป�นหลักสูตรเรง่รดัและมีระยะเวลากว่า 1 ป�หรอืเรยีกว่า EXPRESS

หรอื ACCELERATED PROGRAMS ทั�งนี�นักเรยีนที�ต้องการเข้าเรยีน หลักสูตรดังกล่าวจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ป� ที� 6 (YEAR 12) ของโรงเรยีน ออสเตรเลียหรอืเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษหรอืคะแนน IELTS 6.0

 หลักสูตร FOUNDATION PROGRAMS บางหลักสูตรมีระยะเวลานานกว่า 1 ป�หรอืเรยีกว่า EXTENDED PROGRAMS สาํหรบั

นักเรยีนที�มีผลการสอบภาษาอังกฤษ หรอืคะแนน IELTS 5.0 หรอืเทียบเท่า

เส้นทางการศึกษา
สาํหรับนักเรียนต่างชาติ

e
 

เส้นทางการศึกษา  วัตถุประสงค์

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรบันักเรยีนต่างชาติ (ELICOS)

หลักสูตรเตรยีมตัวก่อนเข้าเรยีนปรญิญาตร ี(Foundation Programs) 

หลักสูตรอนุปรญิญาตร ี(Diploma Programs)  

 หลักสูตรเส้นทางการศึกษาอื�นๆ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษก่อนการเข้าเรยีน ในทุกระดับชั�นใน AQF 

พัฒนาระดับความรูข้องนักเรยีนก่อนการเข้าเรยีน ในระดับปรญิญาตรี

เป�นเส้นทางการศึกษาสําหรบัเข้าเรยีนหลักสูตรปรญิญาตรี

เป�นเส้นทางการศึกษาสําหรบัเข้าเรยีนในทุกระดับชั�นใน AQF

    ความรูท้างวิชาการหรอืทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรยีนต่างชาติบางคนอาจไม่ตรงตามเกณฑ์ที�ทางสถาบันการศึกษา

ในออสเตรเลียกําหนดสาํหรบัระดับการศึกษานั�นๆ นักเรยีนต่างชาติบางคนจงึจาํเป�นต้องเข้าเรยีนหลักสูตรเชื�อมโยงทางการ

ศึกษาต่างๆ เพื�อพัฒนาความรูท้ั�งทางด้านวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษให้ตรงตามเกณฑ์ที�สถาบันการศึกษา กาํหนดเส้น

ทางการศึกษาเหล่านี�แบ่งเป�น 4 ประเภทได้แก่ 
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เส้นทางการศึกษา
สาํหรับนักเรียนต่างชาติ

e
 

 หลักสูตรFoundation programs  หลักสูตรมัธยมศึกษาป�ที� 6 (Year 12)

ผลการศึกษาเป�นที�ยอมรบัในบางสถาบันการศึกษาที�ได้มีการ

ตกลงรว่มกันไว้ ก่อน โดยสามารถรบัรองการเข้าเรยีนในระดับ

ปรญิญาตรใีนมหาวิทยาลัยนั�นๆ 

ผลการศึกษาเป�นที�ยอมรบัในมหาวิทยาลัยทั�วออสเตรเลีย

หลักสูตร Foundation programs ต่างจากหลักสูตรมัธยมศึกษาป�ที� 6 (Year 12) อย่างไร หลักสูตร Foundation programs

มีโครงสรา้งทางวิชาการเหมือนกับหลักสูตรมัธยมศึกษาป�ที� 6 (Year 12) แต่มีข้อแตกต่างดังนี� 

 เป� ดสอนแก่นักเรยีนต่างชาติเท่านั�น
 นักเรยีนต่างชาติจะต้องเรยีนรว่มกับนักเรยีนชาวออสเตรเลียใน

ห้องเรยีนเดียวกัน

มักนําเสนอให้เรยีนรว่มกับหลักสูตรปรญิญาตรทีี�นักเรยีน

ต้องการจะเข้าเรยีน

 ไม่นําเสนอรว่มกับหลักสูตรปรญิญาตร ี

ได้รบัการออกแบบสําหรบันักเรยีนต่างชาติที�ต้องการเข้าเรยีนใน

ระดับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย 

ได้รบัการออกแบบสําหรบันักเรยีนชาวออสเตรเลีย 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื�อการศึกษา การติดต่อสื�อสาร และ

วัฒนธรรม

อาจไม่ได้พัฒนาทักษะที�เหมือนกันโดยตรง

เน้นการสอนวิชาที�นักเรยีนต่างชาติจะต้องเรยีนในหลักสูตร

ปรญิญาตรี

มีวิชาให้นักเรยีนเลือกเรยีนหลากหลาย

 เน้นวิธีการสอนแบบเดียวกับการเรยีนปรญิญาตรคีือ เรยีนแบบ

เข้าชั�นเรยีน กลุ่มใหญ่ (Lectures) และแบบกลุ่มย่อย (Tutorials)

ใช้วิธีการสอนแบบในห้องเรยีนเหมือนโรงเรยีนทั�วไป

เน้นวิธีการสอนและสภาพแวดล้อมแบบผู้ใหญ่
มีวิธีการสอนและสภาพแวดล้อมแบบโรงเรยีนเช่น การใส่เครื�อง

แบบ การทํากิจกรรมต่างๆ เป�นต้น 

นักเรยีนมีอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ป� นักเรยีนมีอายุระหว่าง 17 ถึง 18 ป�  

 หากหลักสูตรนั�นเชื�อมโยงกับมหาวิทยาลัย นักเรยีนสามารถใช้

สิ�งอํานวยความ สะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน

อาจเป�นบุคคลเดียวกับ ในมหาวิทยาลัยนั�นๆ

ได้รบัการออกแบบโดยรฐับาล

การรับรองหลักสูตร Foundation programs 

    การรบัรองหลักสูตร Foundation programs ในแต่ละมหาวิทยาลัยนั�นมีความหลากหลาย บางมหาวิทยาลัยอาจรบัรองการ

เข้าเรยีนในระดับปรญิญาตรเีฉพาะหลักสูตรที�รว่มมือกันแต่จะรบัรองหลักสูตร Foundation programs อื�นๆ เป�นบางกรณี
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เส้นทางการศึกษา
สาํหรับนักเรียนต่างชาติ

 หลักสูตรอนุปริญญาตรี (Diploma Programs) 

   นักเรยีนต่างชาติเข้าเรยีนหลักสูตรอนุปรญิญาตรเีพื�อเป�นเส้นทางในการเข้าเรยีนในระดับปรญิญาตร ีสาขาวิชาที�ได้รบั

ความนิยมในการใช้หลักสูตรอนุปรญิญาตรเีป�นเส้นทางการศึกษา เช่น ธุรกิจและพาณิชยศาสตร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป�นต้น หลักสูตรดังกล่าวเป� ดสอนในสถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝ�กอบรมทั�งของรฐับาล (TAFE) และเอกชนรวมถึงใน

มหาวิทยาลัย โดยนําเสนอให้แก่นักเรยีนควบคู่กับหลักสูตรปรญิญาตร ีเช่น นักเรยีนที�จบการศึกษาหลักสูตรอนุปรญิญาตรจีะ

สามารถเข้าเรยีนในป�ที� 2 ของหลักสูตรปรญิญาตรไีด้เลย 

หลักสูตรอนุปริญญาตรีต่างจากหลักสูตร Foundation Programs อย่างไร

   นักเรยีนจะได้รบัการเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรอนุปรญิญาตรไีปยังหลักสูตรปรญิญาตร ีโดยนักเรยีนสามารถเข้าเรยีน

ในป�ที� 2 ของหลักสูตร ปรญิญาตรไีด้หลังจบการศึกษาในหลักสูตรอนุปรญิญาตร ีซึ�งหมายความว่านักเรยีนจะสามารถจบการ

ศึกษาเรว็กว่าที�เรยีนโดยใช้เส้นทางของหลักสูตร

หลักสูตรอนุปริญญาตรีต่างจากหลักสูตร Foundation Programs มีข้อแตกต่างดังนี�e
 

หลักสูตรอนุปรญิญาตร ี(Diploma Programs) Foundation Programs

นักเรยีนจะได้รบัคุณวุฒิหลังจากจบการศึกษา มีวิชาเรยีนที�จาํกัด

ทําให้นักเรยีนมีทางเลือกทางการศึกษาที�น้อยกว่า มหาวิทยาลัย   

 ที�เก่าแก่มักไม่สนับสนุนการเลือกเรยีนหลักสูตรอนุปรญิญาตรเีป�น

เส้นทางการศึกษา

นักเรยีนไม่ได้รบัคุณวุฒิหลังจากจบการศึกษาเสมอไป เป�นเส้นทาง     

 การศึกษาสําหรบัเข้าเรยีนในเกือบทุกหลักสูตรในระดับปรญิญาตรี

มหาวิทยาลัยที�เก่าแก่มักสนับสนุนการเลือกเรยีนหลักสูตร Foundation

Programme เป�นเส้นทางการศึกษา
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ระยะเวลา - 2 ป�

 วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ป�ที� 12) หรอื เทียบเท่า, ประกาศนียบัตร

ระดับ III หรอื ประกาศนียบัตรระดับ IV

รายละเอียด  ระดับอนุปรญิญา หลักสูตรปรญิญา

ระยะสั�นที�สามารถช่วยในการพัฒนาอาชีพหาก

ทํางานแล้ว และไม่มีเวลาเรยีนหลักสูตรปรญิญาตรี

แบบเต็มเวลา. สามารถใช้เป�นเส้นทางไปสู่การศึกษา

ในระดับปรญิญาตร ีหรอืเตรยีมความพรอ้มสาํหรบั

ประกาศนียบัตรขั�นสูงในการฝ�กอบรมผู้เชี�ยวชาญ

ด้านอุตสาหกรรม การเรยีนในระดับอนุปรญิญาเป�น

พื�นฐานหรอืเนื�อหาเบื�องต้นของสาขาวิชาที�ต้องการ

โดยจะครอบคลุมทฤษฎีในวงกว้างและช่วยให้คุณ

สามารถพัฒนาพื�นฐานทักษะที�เกี�ยวข้องกับการ

ทาํงานของได้

 

 อนุปริญญา ปริญญาตรี

ระยะเวลา - 3 ป�

วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - มัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ป�ที� 12) หรอื เทียบเท่า, ประกาศนียบัตร

ระดับ III หรอื ประกาศนียบัตรระดับ IV

รายละเอียด - วุฒิปรญิญาตรเีป�นวุฒิการศึกษาขั�น

พื�นฐานสาํหรบัการเข้าสู่สาขาวิชา โดยจะให้เนื�อหา

ความรูท้ี�เป� นระบบ ภายใต้ทฤษฎี และเทคนิคการ

แก้ไขป�ญหาที�จาํเป�นต้องใช้ในการทาํงานในสาขา

นั�น ๆเนื�องจากปรญิญาตรจีะมีเนื�อหาลึกลงไปกว่า

อนุปรญิญา การเรยีนในระดับปรญิญาตรจีงึช่วย

พัฒนาทักษะและความรูใ้นระดับที�สามารถต่อยอดไป

ยังการศึกษาในระดับปรญิญาโทได้หากต้องการ
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

ระยะเวลา - 4 ป�

วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - ปรญิญาตรี

รายละเอียด - หากเรยีนได้ดีในระดับปรญิญาตรี

สถาบันอาจจะเสนอให้เพิ�มเวลาเรยีนเพื�อยกระดับวุฒิ

การศึกษาให้เป�นปรญิญาตรแีบบเกียรตินิยม

 

 ปริญญาตรี แบบเกียรตินิยม (HONOURS) อนุปริญญาโท

ระยะเวลา - 1 ป�

วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - ปรญิญาตรี

รายละเอียด - อนุปรญิญาโทจะประยุกต์ใช้องค์

ความรูใ้นบรบิทที�เหมาะกับการประกอบวิชาชีพหรอื

งานที�ต้องใช้ทักษะฝ�มือขั�นสูง และเป�นเส้นทาง

สาํหรบัการศึกษาต่อในอนาคต

 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ระยะเวลา - 6 เดือน

วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - ปรญิญาตรี

รายละเอียด - ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะช่วยพัฒนา

ทักษะส่วนบุคคลที�มีอยู่แล้วจากหลักสูตรปรญิญาตรี

หรอืพัฒนาความรูใ้นด้านอื�น

 

ระยะเวลา - 1 – 2 ป�

วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - ปรญิญาตรแีบบ

เกียรตินิยม หรอื ปรญิญาตรี

รายละเอียด - ปรญิญาโทเป�นหลักสูตรของการวิจยั

อิสระ การเรยีนการสอน หรอื ทั�งสองอย่างรวมกัน

ซึ�งจะช่วยให้สามารถก้าวขึ�นเป�นผู้นําในสายงาน   

 การเรยีนในระดับปรญิญาโทจะใช้เวลา 1 ป�  ภาย

หลังจบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีบบเกียรตินิยม

หรอื 2 ป�  สาํหรบัผู้ที�เรยีนจบปรญิญาตรธีรรมดา

 

ปริญญาโท
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การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม การทดลอง หรอืระเบียบวิธีวิจยัอื�น ๆ ที�เป� นองค์ความรู้

โครงการวิจยัใหม่ ที�จะนําไปสู่ความเข้าใจและความรูใ้นสาขาวิชา

วิทยานิพนธ์ที�เรยีบเรยีงเป�นอย่างดีและมีความสาํคัญ ซึ�งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการวิจยั

และสาขาวิชาที�ทาํการศึกษา

ปริญญาเอก

ระยะเวลา - โดยทั�วไปจะใช้เวลา 3 ป�

วุฒกิารศึกษาที�จบมาก่อนหน้า - ปรญิญาโท

รายละเอียด - เป�นวุฒิการศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย, ปรญิญาเอกเป�นหลักสูตรที�เน้นการ

ทาํงานวิจยัเป�นหลัก แม้ว่าอาจจะมีการเรยีนการสอนบ้างในบางส่วน วุฒิปรญิญาเอกมีองค์ประกอบอยู่สาม

ส่วนคือ
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การศึกษาในสายวิชาชีพ
TECHNICAL AND FURTHER
EDUCATION (TAFE)
วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื�อง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (DIPLOMA)

อนุปรญิญา (ปวช.)

หลักสูตรรบัตรง (PATHWAY PROGRAM)

ปรญิญา

    เป�นสถาบันการศึกษาของรฐับาล เน้นสอนวิชาชีพในระดับ

ช่างฝ�กหัด ช่างฝ�มือชั�นสูง และช่างเทคนิค

หลักสูตรที�เป� ดสอน

   ตัวอย่างได้แก่ การบรหิารจดัการโรงแรมและการท่องเที�ยว

การเกษตร ความงาม วิศวกรรมศาสตรก์ารไฟฟ� า บรหิารจดัการธุรกิจ

ศิลปกรรมศาสตร ์กราฟฟ�คดีไซน์ อนิเมชั�น แพทย์ พยาบาล

การเรียนแบ่งเป� นระดับดังต่อไปนี�

1.

2.

3.

4.

หลักสูตรประกาศนียบัตร (DIPLOMA) ปวช. ปวส.

สิ�งจาํเป� นในการสมัครเข้าเรียน

1.

      IELTS 5.5 ขึ�นไป

   2. หลักสูตรอนุปรญิญาและปรญิญาตรี

        IELTS 6.5 พรอ้มคะแนนขั�นต�า 6.0 ในทุกหมวด หรอื

        TOEFL (IBT) พรอ้มคะแนนขั�นต�า : คะแนนรวม 79, การอ่าน 19,

         การฟ� ง 20, การพูด 20 และการเขียน 20
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนต่างชาติ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (English Language Intensive Courses for Oversea Students - ELICOS

    ออสเตรเลียเป�นหนึ�งในประเทศผู้นําด้านการฝ�กอบรมภาษาอังกฤษ นักเรยีนจากหลากหลายประเทศทั�วโลกเดินทางมา

ออสเตรเลียเพื�อเรยีนภาษาอังกฤษในประเทศที�ผู้คนใช้ภาษาอังกฤษเป�นภาษาหลักเพื�อใช้ในการเรยีน ทาํงาน เดินทาง หรอืด้วย

เหตุผลส่วนตัวอื�นๆ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียมีหลักสูตรที�เหมาะสมสาํหรบับุคคลทุกระดับตั�งแต่หลักสูตร

สําหรบัเริ�มต้นไปจนถึงระดับสูงหรอืเพื�อใช้สอน

    จะเห็นได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษในออสเตรเลียมีหลายระดับสาํหรบัความต้องการที�แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลชั�นเรยีน

ที�มีความหลากหลายเช่นกันคือ ตั�งแต่ชั�นเรยีนแบบเป�นทางการเพื�อการศึกษาโดยตรงไปจนถึงชั�นเรยีนที�ไม่เป� นทางการซึ�งเหมาะ

กับผู้ที�มีความสนใจเฉพาะด้าน สิ�งที�สาํคัญคือเลือกหลักสูตรที�เหมาะสมกับผู้เรยีนโดยเฉพาะถ้าต้องการศึกษาต่อในออสเตรเลีย           

    หลักสูตรภาษาอังกฤษสาํหรบันักเรยีนต่างชาติมีความสาํคัญต่อระบบการศึกษาของออสเตรเลียมาก ในแต่ละป�  มีนักเรยีน

ไทยลงเรยีน หลักสูตรภาษาอังกฤษ มากกว่า 8,000 คน 

มีการรบัรองคุณภาพของสถาบันสอนภาษาในออสเตรเลียเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื�นๆ ทั�งนี�เพื�อให้การฝ�กอบรม

ภาษาอังกฤษ สามารถรกัษาคุณภาพที�สูงเอาไว้ได้ มาตรฐานโดยทั�วไป เช่น ขนาดของชั�นเรยีน คุณสมบัติของผู้สอน ระบบ  

 การเรยีนการสอน วิธีการสอน และอุปกรณ์ที�ใช้ในการสอน เป�นต้น

    ทั�งนี�นักเรยีนจะมีสิ�งอาํนวยความสะดวกในการเรยีนอย่างครบครนัโดยสถาบันสอนภาษาทั�วไปในออสเตรเลียจะมีห้องแล็ป

ทางภาษาที�ทันสมัย ผู้สอนที�มีคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์และห้องสมุด รวมทั�งอุปกรณ์คอมพิวเตอรด์้วย และหาก

ต้องการทดสอบคุณวุฒิในระดับสากลเมื�อ เรยีนหลักสูตรภาษาเสรจ็สิ�นสมบูรณ์แล้วคุณสามารถเลือกเข้ารบัการทดสอบ       

 ดังต่อไปนี�คือ Cambridge Test, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) หรอื International English Language

Testing System (IELTS) แต่ผลการทดสอบโดยทั�วไปที�สถาบันการศึกษา ของออสเตรเลียต้องการคือ IELTS 

ประเภทของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

ในออสเตรเลียมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษประมาณ 220 แห่งทั�วทั�งประเทศ ประเภทของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

 สถาบันที�มีที�ตั�งอยู่ในเมืองใหญ่ และในเมืองเล็ก 

• สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเอกชนและรฐับาล 

• สถาบันสอนภาษาอังกฤษที�ตั�งอยู่เดี�ยวๆ หรอืที�ตั�งอยู่ในโรงเรยีน สถาบันการศึกษาวิชาชีพ หรอืมหาวิทยาลัย 

• สถาบันสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนต่างชาติ 

เตรยีมพรอ้มนักเรยีนในด้านภาษาอังกฤษก่อนการเข้าเรยีนในโรงเรยีน 

ให้ความช่วยเหลือนักเรยีนในด้านภาษาอังกฤษในขณะที�นักเรยีนกาํลังเรยีนในโรงเรยีน ทั�งนี�ผู้ปกครองของนักเรยีนต่างชาติ

ยังได้รบัความเหลือในด้านภาษาอังกฤษจากเจา้หน้าที�ในโรงเรยีนอีกด้วย เช่น การจดัหาล่าม เป�นต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (English as a Second Language - ESL)

    หลักสูตร ESL มีเป� ดสอนทั�งในระดับประถมและมัธยมศึกษาสาํหรบันักเรยีนที�ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป�นหลัก หลักสูตร

ESLสนับสนุนนักเรยีนโดย

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

    โรงเรยีนในประเทศออสเตรเลียเน้นการพัฒนาทักษะนักเรยีนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งมีความจาํเป�นในชีวิตการ     

 ทํางานและการศึกษาต่อ โรงเรยีนในออสเตรเลียมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบครนัเช่น คอมพิวเตอร ์โทรทัศน์ ระบบ

ดาวเทียมและอุปกรณ์เชื�อมต่อแบบไรส้ายการเชื�อมต่ออินเตอรเ์น็ต เป�นต้น

ประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษ

    สถาบันสอนภาษาอังกฤษจะต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานที�รฐับาลกําหนดทั�งในเรื�องของหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์  

 ผู้สอน ขนาดของห้องเรยีน สิ�งอาํนวยความสะดวก และจาํนวนชั�วโมงเรยีนต่อสัปดาห์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ได้รบั

การรบัรองโดย NEAS หรอื the National ELT Accreditation Scheme  และ English Australia (EA) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สําหรบันักเรยีนต่างชาติที�เป� ดสอนหลากหลายขึ�นอยู่กับเหตุผลของนักเรยีนที�ต้องการเรยีนภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลามีลักษณะดังนี�

• มีชั�วโมงการเรยีนอย่างน้อย 20 ชั�วโมงต่อสัปดาห์

• นักเรยีนสามารถเข้าเรยีนได้ตลอดป�  

ืื• มีระยะเวลาการเรยีนตั�งแต่ 4 ถึง 48 สัปดาห์

• เป� ดสอนตั�งแต่ระดับเริ�มต้น ถึงระดับสูง 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนต่างชาติ 

ประเภทของหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่ 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั�วไป (General English)

   เน้นการพัฒนาทักษะการสื�อสารด้านภาษาอังกฤษ ทั�งการพูด การฟ� ง การอ่านและการเขียน นักเรยีนสามารถเข้าเรยีนได้ตาม

ระดับภาษาอังกฤษของตนเองโดยทางสถาบันสอนภาษาจะทาํการทดสอบระดับภาษาอังกฤษของนักเรยีนก่อนการเข้าเรยีน

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื�อการศึกษาต่อ (English for Academic Purposes-EAP)

    เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะอื�นๆ เพื�อการศึกษาต่อ เพื�อให้นักเรยีนมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที�ทาง

มหาวิทยาลัยกําหนด (ปกติประมาณ 6.0-6.5 สาํหรบั IELTS และ 80 - 90 สาํหรบั TOEFL (BT) แต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลา

ประมาณ 10 สัปดาห์และจะสิ�นสุดก่อนการเป�ดภาคเรยีนของมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื�อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School Preparation)

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั�งการพูด การฟ� ง การอ่าน และการเขียน และสอนให้นักเรยีนรูจ้กัระบบการเรยีนการสอนใน

โรงเรยีนมัธยมศึกษา รวมทั�งสอนคาํศัพท์ในวิชาต่างๆ ที�นักเรยีนจะต้องเรยีนในโรงเรยีน 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื�อการเตรียมสอบ (Examination Preparation)

    เป�นหลักสูตรที�เตรยีมความพรอ้มสาํหรบันักเรยีนที�จะสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนที�จะเข้าศึกษาต่อในสถาบัน

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)

    เน้นการสอนภาษาอังกฤษที�สามารถนําไปใช้ได้จรงิในสาขาอาชีพต่างๆ เฉพาะด้านเช่น ภาษาอังกฤษเพื�อการโรงแรม ภาษา

อังกฤษเพื�อการบิน เป�นต้น 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจ (Business English)

    เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที�ใช้ในองค์กร เป�นหลักสูตรสาํหรบัผู้ที�ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ�งโดยปกติจะเริ�มที�ระดับ

intermediate ไปจนถึง advance

 7. หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั�น (Short Courses)

    นักเรยีนที�เรยีนภาษาอังกฤษน้อยกว่า 3 เดือนสามารถรอท่องที�ยวได้โดยส่วนมากจะเป�นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรยีนและ

ท่องเที�ยวไปด้วย หรอืที�เรยีกว่า Study Tour ซึ�งมีลักษณะดังนิี�

- สาํหรบันักเรยีนที�มาเรยีนระยะสั�น หรอืช่วงป�ดภาคการศึกษา

- รวมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ากับกิจกรรม และการท่องเที�ยวต่างๆ 
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e
 

การทดสอบภาษาอังกฤษ 

The IELTS test - (International English Language Testing System) 

    เป�นการทดสอบที�เป� นที�ยอมรบัในสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา และนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 4 ส่วน

ได้แก่ Listening, Reading, Writing, และ Speaking และยังแบ่งการสอบเป�น 2 ประเภทคือ แบบทั�วไป (General Training)

และแบบวิชาการ (Academic) ผู้สอบทั�งหมดใช้ข้อสอบชุดเดียวกันในส่วนของการฟ� งและการพูด แต่ใช้ข้อสอบสาํหรบัการเขียน

และการอ่านที�แตกต่างกันซึ�งการทดสอบแบบ การพูดวิชาการนั�นเหมาะสาํหรบัผู้ที�ต้องการจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วน

การทดสอบแบบทั�วไปเหมาะสาํหรบัผู้ที�ต้องการฝ�กอบรมทาํงานหรอื เพื�อวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตเข้าเมือง

    The TOEFL test - (Test of English as a Foreign Language) 

    เป�นการทดสอบสําหรบัผู้ที�ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยซึ�งมีทั�งการสอบแบบ Paper-based, Computer-based และ Internet-

based  

ระดับคะแนน 

    นักเรยีนต่างชาติสามารถเข้าเรยีนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในระดับใดก็ได้ อย่างไรก็ตามกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและ

สัญชาติประเทศ ออสเตรเลียมีระดับที�กําหนดไว้สาํหรบัการขอวีซ่านักเรยีน นักเรยีนบางคนสามารถเรยีนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ได้อย่างเดียวภายในระยะเวลาที�กําหนดขึ�นอยู่กับว่าถือหนังสือเดินทางของประเทศไหน สถาบันการศึกษาวิชาชีพและฝ�กอบรม

รวมทั�งมหาวิทยาลัยจะรบันักเรยีนที�มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมโดยแต่ละสถาบันจะมีระดับ

ของตัวเอง ซึ�งหมายความว่าคะแนนการทดสอบ IELTS หรอื TOEFL ของแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไปสําหรบัการขอวีซ่า

นักเรยีน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

    ค่าเล่าเรยีนหลักสูตรภาษาอังกฤษคิดเป�นต่อสัปดาห์ มีความหลากหลายมาก ขึ�นอยู่กับประเภทสถาบันภาษา ที�ตั�ง และระยะ

เวลาหลักสูตร ราคามีตั�งแต่ 200 - 550 เหรยีญต่อสัปดาห์ 
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(Go8) 
The Group of Eight 

 คืออะไร?
 

        The Group of Eight (Australia’s research-intensive Group of Eight) คือ กลุ่ม

มหาวิทยาลัยชั�นนํา มหาวิทยาลัยชั�นนําด้านงานวิจยั ของประเทศออสเตรเลีย ซึ�งประกอบไป

ด้วยมหาวิทยาลัยทั�งหมด 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 ก่อตั�งขึ�นในป�  1999  มหาวิทยาลัยที�อยู่ใน Go8 ล้วนเป�นมหาวิทยาลัยที�มี Ranking

สูงสุดของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ในอันดับ Top 200 ของโลก (โดยการจดัอันดับของ

Academic Ranking of World Universities from Shanghai Jiao Tong University (ARWU),

the Times Higher Education World Rankings (THES), the QS World University

Rankings (QS) )

 

 

มหาวิทยาลัยใน Group of 8 รวมสถาบันคุณภาพระดับท็อปใน Australia ที�มีคุณภาพที�สุด

และ 7 สถาบันใน Go8 เองยังติดท็อป 100 มหาวิทยาลัยที�ดีที�สุดในโลกอีกด้วย

Go8 มีผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียอย่างมาก โดย London Economics

ค้นพบว่างานวิจยัของ Go8 ได้สรา้งกาํไรให้ประเทศเฉลี�ยป� ละ $66.4 รอ้ยล้านออสเตรเลีย

ดอลลาร์

มหาวิทยาลัยใน Group of Eight เป�นพันธมิตรกับศูนย์วิจยั และมหาวิทยาลัยคุณภาพ    

 ทั�วโลก เช่น ประเทศบราซิล ฝรั�งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจกัร แคนาดา จนี

สหรฐัอเมรกิา และญี�ปุ� น

Go8 ภาคภูมิใจกับความมุ่งมั�นในการพัฒนาตนเองเป�นอย่างมาก รวมถึงการเป� ดรบันักเรยีน

จากทุกระดับ และป�� นให้เป� นบัณฑิตที�มีคุณภาพ ในระดับผู้นําประเทศ ไปจนถึงระดับ

นานาชาติ

ทาํไมใคร ๆ ก็อยากเรยีนในมหาวิทยาลัยกลุ่ม The Group of 8 หรอื Go8 

 Rankings:

Go8 มีผลกับกับเศรษฐกิจของ Australia:

Go8 มี Connections ทั�วโลก:

Go8 ฝ� กให้นักเรยีนมีคุณภาพระดับผู้นํา:
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 1. The University of Melbourne

อนัดบัโลกของ University of Melbourne สงูที�สดุ เมื�อ
เทียบกับมหาวิทยาลยัอื�นในประเทศออสเตรเลีย จาก  
 การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกโดย TIMES
University of Melbourne ไดร้บัการจดัอนัดบั 1 แทบจะ
ทุกสาขาวชิาหลกั ไมว่า่จะเป�น แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตร ์บรหิารธุรกจิ นิติศาสตร์
สงัคมศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์และมนุษยศ์าสตร์
University of Melbourne เกา่แกเ่ป�นอนัดบัที� 2 ของ
ประเทศออสเตรเลยี และ เป�นสมาชกิในกลุม่ Group of
Eight

จุดเด่น

ตั� ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง  M E L B O U R N E  ซึ� ง เ ป� น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง รั ฐ  

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

University of Melbourne เป�นมหาวทิยาลยัที�สวยงามเป�น
อนัดบัตน้ๆของประเทศ บรเิวณที�ถอืเป�นไฮไลท ์คอื
บรเิวณตกึ Old Arts บรเิวณสนามหญา้ดา้นหน้าตกึและ
ทางเดนิดา้นหลงัตกึ
ที�ตั�งวทิยาเขตหลกัของ University of Melbourne ในยา่น
Parkville เป�น Suburb ที�ถดัจากยา่นใจกลางเมอืง และ
สามารถเดนิทางดว้ยรถ Tram เพยีง 10-15 นาท ีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยสถานีที�เป�นจุดขึ�นลงรถ Tram
มสีถาบนัภาษา Hawthorn-Melbourne ซึ�งเป�นสถาบนั
ภาษาเพยีงแห่งเดียวที�ไดร้บัการรบัรองจาก University of
Melbourne

ปรญิญาตร ี= AUD 28,000 - 42,000/ป�  (ขึ�นอยูก่บัสาขา
ที�เรยีน)
ปรญิญาโท เอก = AUD 32,000-45,000/ป�  (ขึ�นอยูก่บั
สาขาที�เรยีน)

ค่าใช้จา่ย
ค่าเลา่เรยีนโดยเฉลี�ยตอ่ป�

ปรญิญาตร ี= 6.5
ปรญิญาโท เอก = 6.5-7.0

คะแนนภาษาองักฤษที�มหาวทิยาลยักาํหนด
IELTS

*บางสาขา เชน่ MBA *บางสาขาของบรหิารธุรกิจ *นิตศิาสตร์
*วชิาทางสายการแพทย์ *ศกึษาศาสตร ์ตอ้งมคีะแนน IELTS
7.0 ขึ�นไป
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2. Monash University

   มหาวิทยาลัยที�ใหญที่�สดุของออสเตรเลยี มนัีกศกึษา
ประมาณ 83,500 คน โดยเป�นนักศกึษาระดับปรญิญาตรี
ประมาณ 54,000 คนและนักศกึษาระดบัปรญิญาโท ประมาณ
24,000 คน
    มหาวทิยาลยัมีวทิยาเขตทั�งหมด 4 แหง่ในเมืองเมลเบริน์ 
 รฐัวิกตอเรยี ได้ชื�อว่าเป�นมหาวิทยาลยัระดบัโลกอยา่งแทจ้รงิ
นอกจากนี� มหาวทิยาลยัโมนาชยังมีวทิยาเขตในตา่งประเทศ
คือ มาเลเซีย อนิโดนีเซยี อนิเดยี จนี และอติาล ีนักศกึษาจงึมี
โอกาสไดเ้รยีนมหาวทิยาลยั Monash ในต่างประเทศ ไม่เพยีง
เทา่นี� มหาวทิยาลงัยงัเป�นพนัธมิตรกับสถาบันการศกึษาอื�น ๆ
มากกว่า 115 แห่งใน 30 ประเทศทั�วโลก ทาํใหนั้กศึกษามี
โอกาสไปเรยีนแลกเปลี�ยนหรอืฝ�กงานที�ประเทศอื�นไดเ้ชน่กyน

ตั� ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง  M E L B O U R N E  ซึ� ง เ ป� น เ มื อ ง ห ล ว ง ข อ ง รั ฐ  

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

หลกัสตูรปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัโมนาชเป�นหลกัสตูร 3 ป�
ซึ�งแตกตา่งจากการเรยีนของประเทศอื�น นักศกึษาสามารถเริ�ม
ตน้เรยีนปรญิญาตรไีดท้นัท ีแม้แตห่ลกัสตูรแพทยศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ นักศกึษากไ็ม่จาํเป�นต้องเรยีน

นอกจากนี� ยังมีหลกัสตูร double degree ใหเ้ลอืกหลากหลาย
สาขาวชิา การเรยีน double degree คอืการเรยีนปรญิญาตรี
2 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัและสามารถเรยีนจบโดยเฉลี�ยเพียง
4 ป�  หากเป�น honour degree สามารถเรยีนจบไดภ้ายใน 5 ป�

       pre-med program กอ่น

ปรญิญาตร ี AUD 43,790
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก AUD 39,240
วิชาชพีและอาชีวศึกษา AUD 28,310

ค่าเทอมโดยเฉลี�ยตอ่ป�

ปรญิญาตร ี= 6.5
ปรญิญาโท เอก = 6.5-7.0

คะแนนภาษาองักฤษที�มหาวทิยาลยักําหนด
IELTS

*บางสาขา เชน่ MBA *บางสาขาของบรหิารธุรกจิ *นิตศิาสตร์
*วชิาทางสายการแพทย ์*ศกึษาศาสตร ์ต้องมคีะแนน IELTS
7.0 ขึ�นไป
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3. The University of Adelaide

เป�นมหาวิทยาลยัที�เกา่แก่เป�นลาํดบัที� 3 ของมหาวทิยาลยั 
 ที�เก่าแก่ที�สดุของประเทศออสเตรเลยี มหาวิทยาลยัอะดเิลด
มทีั�งหมด 6 แคมป�ส ไดแ้ก่ North Terrace Campus,
Roseworthy Campus, The Waite Campus, The Barton
Campus, National Wine Centre และ อกี 1 Campus ที�
ประเทศสิงคโปร์

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

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

ปรญิญาตร ี6.5
ปรญิญาโทและเอก 6.5

ปรญิญาตร ี79
ปรญิญาโทและเอก 79

ระดบัภาษาองักฤษในการสมคัร
ระดบั IELTS ขั�นต�า

ระดบั TOEFL IBT ขั�นต�า

ปรญิญาตร ี  AUD 42,500
ปรญิญาโทและเอก AUD 40,470
ระดับอาชีวศกึษา  AUD 41,170

ค่าเทอมโดยเฉลี�ยตอ่ป�
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4. The University of Western Australia (UWA)

   เป�นผูนํ้าทางดา้นการวิจยัและมีชื�อเสยีงในระดบันานาชาติ
และมีคณาจารย์ที�มีความรูค้วามสามารถในระดบัโลก
มหาวิทยาลัยมีนักเรยีนทั�งหมด 21,000 คน มหาวทิยาลยัตั�ง
อยู่ที� Irwin Street ใจกลางเมือง Perth มี 3 วทิยาเขต
Crawley Campus, Albany Centre และ Geraldton
University Centre

ตั� ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง  P E R T H

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

ปรญิญาตร ี6.5
ปรญิญาโทและเอก 6.5

ปรญิญาตร ี82
ปรญิญาโทและเอก 82

ระดบัภาษาองักฤษในการสมคัร
ระดบั IELTS ขั�นต�า

ระดบั TOEFL IBT ขั�นต�า
ค่าเทอมโดยเฉลี�ยตอ่ป�
ปรญิญาตร ี AUD34,960
ปรญิญาโทและเอก AUD42,760
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5. The Australian National University

Kioloa Coastal Campus – New South Wales,
Australia
Mount Stromlo Observatory – Canberra, Australia
Siding Spring Observatory – New South Wales,
Australia

   มหาวิทยาลยัมวิีทยาเขตหลกั ชื�อ Acton ตั�งอยูท่ี�เมอืง
Canberra และยงัมวีทิยาเขตอื�นๆ ในเขต Australian
Capital Territory, New South Wales และ Northern
Territory เพื�ออาํนวยความสะดวกใหกั้บนักศกึษาทกุคณะ
อย่างเท่าเทียม
วทิยาเขตอื�นๆ

 

ตั� ง อ ยู่ ใ น เ มื อ ง  C A N B E R R A

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

FS-Standard: อาย ุ17 ป�ขึ�นไป จบชั�น ม.5 ดว้ย GPA 2.5
+ IELTS 6.0 โดยไมม่สีว่นใดต�ากวา่ 5.5 
FS-Extended: อาย ุ16 ป�ขึ�นไป จบชั�น ม.5 ดว้ย GPA 2.2
+ IELTS 5.5 โดยไม่มสีว่นใดต�ากวา่ 5.0 
ANU Diploma: จบชั�น ม.6 ดว้ย GPA 2.8 + IELTS 6.0
โดยไมม่สีว่นใดต�ากวา่ 5.5 เมื�อจบหลกัสตูรสามารถสมคัร
เขา้เรยีนในป�การศึกษาที� 2 ที� ANU 

Academic requirements : 

คา่เทอมโดยเฉลี�ยต่อป�
ปรญิญาตร ีAUD 43,690
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก AUD45,080
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6. The University of Sydney

   มหาวิทยาลยั Sydney ซึ�งตั�งอยู่ในเมืองซดินีย์ ป� จจุบนัเป�น
มหาวิทยาลัยระดบัทอ็ป 50 ของโลก นอกจากนี�ยงัเป�นมหาวทิยาลยั
อนัดับ 1 ของออสเตรเลยีและอนัดบั 4 ของโลกในดา้นโอกาสการได้
งานของผู้สําเรจ็การศกึษา นักศกึษาจะสามารถเลอืกเรยีนหลกัสตูร
และสาขาวิชาอนัหลากหลายของประเทศออสเตรเลยี มหาวทิยาลยัมี
สาขาการเรยีนที�เป� ดสอนมากกวา่ 400 สาขาใหเ้ลอืกเรยีนนักศกึษาจะ
มโีอกาสทางอาชีพเพิ�มมากขึ�นผา่นทางการฝ�กงานและประสบการณ์
การทาํงาน รวมถึงสามารถเลอืกไปเรยีนในต่างประเทศในฐานะสว่น
หนึ�งของหลกัสตูรผา่นทางหนึ�งในหลกัสตูรต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย
   นักศึกษาจะไดเ้รยีนและพฒันาตนเองในสภาพแวดลอ้มที�สนับสนุน
และชว่ยเหลอืดว้ยบรกิารตา่งๆมากมาย อาทเิช่นบรกิารช่วยเหลอื
ด้านการเรยีนและวชิาชพีรวมถึงบรกิารดา้นความพกิาร, บรกิารใหค้าํ
ปรกึษาแบบเป�นความลบั, บรกิารดา้นสขุภาพและแผนกใหค้วามชว่ย
เหลอืดา้นการเงิน
ภายในวิทยาเขตมสีิ�งอาํนวยความสะดวกมากมายใหนั้กศกึษาไดใ้ช้งาน
อาทเิช่นโรงยิมพรอ้มดว้ยสระวา่ยน�าขนาดโอลมิป�กและศนูย์ป�นเขา
นอกจากนี�ยังมีหอศลิปะ, พพิธิภัณฑ์, คาเฟ� , รา้นอาหารและบาร ์รวม
ถึงหอ้งสมุดวชิาการที�ใหญ่ที�สดุในเขตซกึโลกใต้ดว้ย
นั

ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง  S Y D N E Y

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

คะแนน IELTS ขั�นต�า
ปรญิญาตร ี6.5
ปรญิญาโทและเอก 6.5
คะแนน TOEFL ขั�นต�า
ปรญิญาตร ี85
ปรญิญาโทและเอก 85
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7. The University of New South Wales (UNSW)

The University of New South Wales (UNSW) กอ่ตั�งขึ�น
ในป�  1949 เป�นมหาวิทยาลยัที�ไดร้บัการจดัอนัดบัสงูสดุใน
ประเทศออสเตรเลยี โดยเฉพาะคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
วิชาป� โตรเลียม ซึ�งเป�นอนัดบั 1 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง  S Y D N E Y

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

ระดบัภาษาองักฤษในการสมคัร
ระดบั IELTS ขั�นต�า
ปรญิญาตร ี6.5
ปรญิญาโทและเอก 6.5

ระดบั TOEFL IBT ขั�นต�า
ปรญิญาตร ี90
ปรญิญาโทและเอก 90

ค่าเทอมโดยเฉลี�ยตอ่ป�
ปรญิญาตร ีAUD 43,750
ปรญิญาโทและเอก AUD 40,660
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8. The University of Queensland (UQ)

   มหาวิทยาลยัไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลออสเตรเลยีใน
ด้านการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรอย่างมีประสทิธภิาพ
มหาวิทยาลัยมีการเรยีนการสอนที�ยอดเยี�ยมและทนัสมยั
เพื�อรองรบัความตอ้งการของนักศกึษา ทกุคณะของ
มหาวิทยาลัยลว้นแลว้แต่มกีารสอนที�มีมาตรฐานสงู อกีทั�ง
ยังไดร้บัรางวัลความเป�นเลศิในดา้นตา่งๆมากมาย

ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง   B R I S B A N E

มหาวทิยาลยัที�อยูใ่น Group of Eight
 
 

ระดบัภาษาองักฤษในการสมคัร
ระดบั IELTS ขั�นต�า
ปรญิญาตร ี6.5
ปรญิญาโทและเอก 6.5

ระดบั TOEFL IBT ขั�นต�า
ปรญิญาตร ี87
ปรญิญาโทและเอก 87ค่าเทอมโดยเฉลี�ยตอ่ป�

ปรญิญาตร ีAUD 42,610
ปรญิญาโทและเอก AUD 37,690

source: https://www.hotcourses.in.th/study/australia/international/schools-colleges-university/9/list.html
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สาํนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

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
ที�อยู่: 181 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทาํการ: 
เป� ด ⋅ ป� ด จนัทร-์ศุกร ์ 8.30-16:00
โทรศัพท์: 02 344 6300
โทรสาร :02 344 6593
ติดต่อวีซ่า: 02 118 7100

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ : Royal Thai Consulate-
General, Sydney
ตั�งอยู่ใน: Hudson House
ที�อยู่: Level 8/131 Macquarie St, Sydney NSW 2000
ออสเตรเลีย
โทรศัพท์ (02) 9241 2542  
เวลาทาํการ: วันจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 09.00-13.00 และ
14.00-17.00 น.
เวลาให้บรกิารกงสุล ทาํพาสปอรต์ บัตรประชาชน หนังสือ
มอบอาํนาจ การเดินทางกลับไทย และบรกิารอื�นๆ: วันจนัทร์
– ศุกร ์เวลา 09.30-13.00 และ 14.00-16.00 น.
เวลาให้บรกิารวีซ่า วันจนัทร ์– ศุกร ์เวลา 09.30-12.30 น.
(ป� ดทาํการ วันเสาร–์วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)
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https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuMjdK90PwlxLYRSC0b8NuRfCVMw:1641952528953&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&ludocid=11996481431792591380&sa=X&ved=2ahUKEwi-m-fpjav1AhX4SGwGHXWzCykQ6BN6BAhDEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuMjdK90PwlxLYRSC0b8NuRfCVMw:1641952528953&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87&ludocid=11996481431792591380&sa=X&ved=2ahUKEwi-m-fpjav1AhX4SGwGHXWzCykQ6BN6BAhGEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuMjdK90PwlxLYRSC0b8NuRfCVMw:1641952528953&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=11996481431792591380&sa=X&ved=2ahUKEwi-m-fpjav1AhX4SGwGHXWzCykQ6BN6BAhBEAI
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%95+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A&rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%95+%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A&aqs=chrome..69i57.19591j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
tel:+6623446593
tel:+6621187100
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJu01g89szMDu3llM8chskdhaok7A:1641952749451&q=Hudson+House&ludocid=615439815212164087&gsas=1&lsig=AB86z5WjZTygCcNXL64uMR7GYQb2&sa=X&ved=2ahUKEwivrfnSjqv1AhXyH7cAHW90CSsQ8G0oAHoECD4QAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJu01g89szMDu3llM8chskdhaok7A:1641952749451&q=royal+thai+consulate+general+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&ludocid=17657312715686860285&sa=X&ved=2ahUKEwivrfnSjqv1AhXyH7cAHW90CSsQ6BN6BAg_EAI


แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

ดูรายละเอียดทั�วไปของออสเตรเลีย
https://www.studyaustralia.gov.au/thai/why-australia

ดูรายละเอียดเกี�ยวกับการศึกษาในออสเตรเลีย
https://www.studyaustralia.gov.au/thai/australian-education

ดูรายละเอียดเกี�ยวกับการขอวีซ่านักเรียน
https://www.studyaustralia.gov.au/thai/apply-to-study/visas

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