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เพร์ิท รัฐเวสเทร์ินออสเตรเลีย

เรยีนภาษาอังกฤษใน
มหาวทิยาลัยชั้นน�าหนึ่งใน 
100 อนัดบัแรกของโลก



วทิยาเขตท่ีกว้างขวางขอมหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 

ออสเตรเลีย (UWA) พรอ้มด้วยสถาปัตยกรรมท่ี
สร้างจากหินทรายและสวนพฤกษชาติท่ีน่าต่ืนตา
ต่ืนใจ เป็นท่ีรูจั้กท่ัวไปว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีสวย
ท่ีสุดในออสเตรเลีย 

ท่ีน่ีเรามีหลักสูตรครอบคลุมส�าหรับการศกึษา
ระดับปรญิญาตรแีละระดับปรญิญาโทในสาขาวิชา
ต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร ์นิติศาสตร ์ศกึษา
ศาสตร ์สถาปัตยกรรม วศิวกรรม วทิยาศาสตร ์และ
ศลิปะ 

ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight 

มหาวทิยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็นหน่ึงใน
มหาวทิยาลัยชัน้น�าของออสเตรเลียและมีช่ือเสยีง
ในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและ
งานวจัิย 

มหาวทิยาลัยของเราได้รับรางวลัระดับสากล
มากมาย ในเดือนตุลาคม 2005 ศาสตราจารย์ 
Barry Marshall และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
Robin Warren ของ UWA ได้รับมอบรางวลัโน
เบลในสาขาวิชาสรีรศาสตร์หรอืแพทยศาสตร ์ 
สิ่งน้ีย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการท�างาน
วจัิยของรฐัเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงท่ี UWA

มหาวทิยาลยั 

เรยีน ผู้สนใจท่ีจะสมัครเข้าเป็นนักศกึษา

เรามีความยินดีท่ีทราบวา่คุณคิดท่ีจะเรยีน

ภาษาอังกฤษท่ี Centre for  

English Language Teaching  

ของมหาวทิยาลัย University of 

Western Australia (UWA CELT)

แน่นอนวา่ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาท่ี

ใช้เช่ือมโยงโลกไปแล้ว ภาษาอังกฤษช่วย

ให้เราหาเพ่ือนใหม่และท�าธุรกิจกับผู้คน

จากประเทศต่างๆ ท่ัวโลกได้ ท่ี UWA 

CELT เราต้องการมอบทักษะด้านภาษา

อังกฤษให้แก่ผู้เรยีน เพ่ือให้สามารถสือ่สาร

กับผู้พูดภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติได้

อย่างมีประสทิธิภาพ

ในแผ่นพับน้ีคุณจะพบกับข้อมูลเก่ียวกับ

เพิรท์ รวมทัง้โปรแกรมและบรกิารต่างๆ 

ของ UWA CELT ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีช่วยให้

คุณค้นหาตัวเลือกท่ีดีท่ีสุด

เราตัง้ตารอคอยท่ีจะต้อนรบัคุณเข้าสู ่

UWA และช่วยให้คุณได้พัฒนาความ

สามารถด้านภาษาอังกฤษและความ 

รูท้างวฒันธรรม พรอ้มทัง้ได้รบัความ 

สนุกสนาน และมีช่วงเวลาท่ีดีในเพิรท์  

ได้ท�าความรูจั้กกับเพ่ือนใหม่ๆ และประสบ

ความส�าเรจ็กับอนาคตของคุณ

แคลลัม คาวเวลล์ 

ผู้อ�านวยการ

ที ่UWA CELT เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจากทัว่โลก  
เราเป็นสถาบันทีป่ระกอบดว้ยวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย  
ซึง่ในปี 2016 เราให้การต้อนรับนักศึกษาจาก 53 ประเทศ

สารตอ้นรับจากผูอ้�านวยการ
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วทิยาเขตครอว์ลีย์ของ 
UWA

มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสียงในระดบัสากลพร้อม
บคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถชัน้เยีย่ม 

วทิยาเขตในสวนทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจภายในเมอืงที่
นา่อาศัยมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก

ตัง้อยูร่มิแมน่�า้สวอนอนัเกา่แก่

เดนิมาจากสถานรีถไฟ Claremont ได้

สถานทีอ่นัเพียบพร้อมส�าหรับ การเรยีนรู้ภาษา
องักฤษ

วทิยาเขตแคลร์มองท์ของ 
UWA (UWA CELT)

UWA Centre for English Language 

Teaching (UWA CELT) สะท้อนให้เห็นถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวทิยาลัยแห่งน้ี 
ในการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงภายใต้
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรและช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน 

อาจารย์ของเรามีความรู้ระดับปรญิญาและ
มีคุณวฒิุเป็นผู้เช่ียวชาญในการสอนภาษา
อังกฤษ 

วธีิการท่ีเราใช้ในการเรยีนการสอนช่วย
เปิดโอกาสให้นักศกึษาได้ฝึกหัดใช้ภาษา
อังกฤษ และได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับการใช้ชีวติใน

ออสเตรเลียผ่านการท�างานท่ีได้รับมอบหมาย 
กิจกรรม และโครงการต่างๆ

UWA จะมอบความรูภ้าษาอังกฤษแบบเป็น
ทางการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึษาต่อและ
เพ่ือการสนทนาให้แก่นักศกึษาภาษาอังกฤษ

โปรแกรมการเรยีนท่ีมีเอกลักษณ์และมี
โครงสร้างหลักสูตรท่ีได้รับการออกแบบมา
เป็นอย่างดีของเราได้ผนวกการเรยีนการ
สอนท่ีเข้มข้นเข้ากับการเรยีนรูภ้าษาจาก
ประสบการณ์จริงและน�าไปใช้งานจริง จึงช่วย
ให้นักศกึษาค้นพบกลยุทธ์ท่ีจะท�าให้พวกเขา
กลายเป็นผู้เรยีนรูภ้าษาอังกฤษไปตลอดชีวติ 

UWA Centre for English Language Teaching

เมืองเพิร์ท

สวนสาธารณะคิงส์
พาร์ค
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มหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์
รางวลัการวจัิยเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ของเรา เจสสกิา คอ็บลีย์ (ซ้าย) และเบ็คกี้  
สตีเว่น ไดรั้บรางวัลการวจิัยเชิงปฏิบัตกิารของ 
มหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์ จากผลงานวจิัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาความคลอ่งแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษ

นี่ส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยใีนห้องเรยีนเพื่อช่วยให้
นกัศกึษาสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพูด
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

ส�านักพิมพ์มหาวทิยาลัยอ็อกซ์ฟอรด์
Australian Publisher’s 
Award (รางวลัผู้ตีพิมพ์ของ
ออสเตรเลีย)
อาจารย์ของเรา เมลซิซา กรานสโ์วทท,ี เคที่ ชลีส์ 
และเจนนี โรบินสัน ไดรั้บรางวัลผู้ตีพิมพ์ของ
ออสเตรเลียจากส�านกัพิมพ์มหาวทิยาลัย  
ออ็กซ์ฟอร์ด จากการจัดท�าและตีพิมพ์ชดุหนังสือ
เรยีนส�าหรับนกัเรยีนภาษาอังกฤษวัยผูใ้หญ่

ส�านักพิมพ์มหาวทิยาลัยอ็อกซ์ฟอรด์
อาจารย์ของเรา หลุยซา ชาวาน และ จาแนล โท
เล็ท จัดท�าและตีพิมพ์ชดุหนังสือเรยีนหลกัสูตร 
IELTS ส�าหรับนกัเรยีนภาษาอังกฤษวัยผูใ้หญ่

หลักสูตรเช่ือมต่อ
ของ UWA CELT
หลกัสูตรเชื่อมตอ่ของเราไดรั้บใบรับรอง
ผลิตภณัฑร์ะดบัพรเีมียมของ NEAS

ความส�าเรจ็ของ  
UWA CELT
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ก้าวสูค่วามเป็นเลิศ

ในโลก

อันดับท่ี 3 
ในออสเตรเลียและ

อันดับท่ี 49 
ในดา้นอัตราการจ้างงานบณัฑิต  
(จากการจัดอันดับของ QS ป ี2016)

UWA เป็นมหาวทิยาลัยท่ีได้รบั
การยอมรบัในระดับสากล 

ในรัฐเวสเทร์ิน 
ออสเตรเลีย  
(ARWU 2015)

ไดรั้บการจัดอันดบั

อันดับท่ี 96
ในโลกและ

อันดับ 1 

ในด้านการเกษตร โลก
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ทาง
ทะเล วศิวกรรมเหมืองแร่ 
และจิตวทิยา (QS 2016)

35
ของโลก

ตดิหนึ่งใน 
อันดบัสูงสดุ

+ 
ส�าหรับการวจิัย การสอน การก้าวสู่
สากล นวัตกรรม อัตราการมีงานท�า สิ่ง
อ�านวยความสะดวก และการเปิดรับคน
ทกุกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วม (การจัดล�าดบั
มหาวทิยาลัยโดย QS Stars)

โครงสร้างหลกัสตูรทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
ซึ่งสอดคลอ้งกับมหาวทิยาลัยชั้นน�าในยโุรป เอเชีย และอเมรกิาเหนือ

อันดับ 1
ในออสเตรเลียและ

ของโลกในด้าน วทิยาศาสตร์เกษตรและ
ชีววทิยาศาสตร์ (Life and Agricultural 
Sciences ARWU 2015)

อันดับท่ี 25

อนัดบั 1

109,000+  
ผูจ้บการศกึษา

40,000
ที่อาศัยอยูใ่นต่าง
ประเทศ

ประเทศต่างๆ 
100 ประเทศ

สมาชิกของเครอืข่ายมหาวทิยาลัยทั่วโลก 
(Worldwide Universities Network, WUN) 
และเครอืข่ายมหาวทิยาลัยมาทารกีิ (Matariki 
Network of Universities, MNU)

เช่ือมต่อท่ัวโลก

4000+
นักศึกษา
นานาชาติจาก 109+ ประเทศ

ข้อมูลในเอกสารแผ่นพับนี้ใช้ส�าหรับนักศึกษาต่างชาตโิดยเฉพาะ ข้อมูลในเอกสารแผ่นพับนี้เป็นข้อมูลส�าหรับเดือนพฤษภาคม 2016 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต กล่าวคือ มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาและ/หรอืวธิีการน�าเสนอ และ/หรอืวธิีการประเมินของแผนการศึกษาใดๆ และสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกแผนการศึกษาหรอืหลักสูตรใดๆ ที่เปิดสอน  รวมถึงการก�าหนดข้อจ�ากัดต่างๆ ในการลงทะเบียนในแผนการ
ศึกษาหรอืหลักสูตร และ/หรอืที่จะท�าการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงส�าหรับหลักสูตรใดก็ตาม 

ขอ้มลูโดยยอ่ของเพร์ิท ออสเตรเลีย
เมืองที่มีคา่ครองชีพต�า่ทีสุ่ดในออสเตรเลีย
* จากการส�ารวจค่าครองชีพทั่วโลกของ Economist Intelligence Unit จ�านวน 131 เมืองในป ี2016 ประเมิน
จากค่าใช้จ่ายกว่า 200 รายการ รวมทั้งค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง และความบันเทิง 

นกัศกึษาจะไดรั้บส่วนลด 
คา่เดนิทาง 40%
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• เรยีนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและภาษาทีใ่ชใ้น
ต�าราเรยีนรูปแบบต่างๆ

• พัฒนาความรู้ด้านภาษาในสาขาวชิาที่

นักศึกษาเป็นผู้เลือกเอง
• พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ

ศึกษาและการวจิัยของออสเตรเลีย 

• พัฒนาทักษะระดับสูงในการคิดเชิงวเิคราะห์
และการคิดแบบไตร่ตรอง ภายใต้บรบิทการ
ศึกษาของออสเตรเลีย

• หลักสูตร 2 ใหโ้อกาสนักศึกษาได้ฝึกฝนท�า
เอกสารงานวจิัยและแฟ้มผลงานในสาขาวชิา
ของตนเองและได้ฝึกฝนการน�าเสนองานวจิัย 

• พัฒนากลยุทธใ์นการสืบค้นอ้างอิงข้อมูลใน
งานเขียนทางวชิาการได้อย่างถูกต้อง

• พัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นนักเรยีนที่

พึ่งพาตนเองในการเรยีนที่มหาวทิยาลัยใน
ออสเตรเลียไดโ้ดยมีความมั่นใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษาได้อย่างอิสระและเหมาะสม

สภาพแวดล้อมทางวชิาการได้ ก่อนที่จะเร ิ่ม
เรยีนในระดับอุดมศึกษา 

เมื่อผ่านหลักสูตรเชื่อมต่อโดยได้คะแนน 70% 

ขึ้นไปถือว่าตรงตามข้อก�าหนดด้านทักษะภาษา
อังกฤษของมหาวทิยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ซึ่ง
ส่วนใหญ่ต้องการคะแนนสอบ IELTS ที่ 6.5 โดย
มีคะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต�่ากว่า 6.0 อย่างไร
ก็ตาม บางหลักสูตรที่ UWA จะมีข้อก�าหนดการ
เข้าศึกษาที่สูงกว่านั้น ตัวอย่างเช่น:

• หลักสูตรบรหิารธรุกิจระดับปรญิญาโท (การ
เรยีนแบบปรับเวลาได้และเต็มเวลา) ต้องได้
คะแนนรวม 75% ขึ้นไป และไม่มีทักษะใดได้
คะแนนต�่ากว่า 70%

• หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ทั้งหมดต้องการ
คะแนนรวม 85% ขึ้นไป

หลักสูตรเชื่อมต่อจะช่วยให้นักศึกษา:

• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยูใ่นระดับที ่

UWA ต้องการ

เสน้ทางการเรยีนภาษาองักฤษสู่
การศกึษาตอ่ที ่UWA
เส้นทางส่วนใหญ่ทีใ่ช้คือผ่านหลักสูตรเชื่อมต่อ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและทักษะในการ
เรยีน (Academic English and Study Skills 
Bridging Course) ของ UWA CELT เพื่อเข้า
เรยีนระดับอุดมศึกษาในมหาวทิยาลัยไดโ้ดยตรง 
หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดส�าหรับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานการเข้าเรยีนหลักสูตร
เชื่อมต่อ และผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรยีน
หลักสูตรเข้มข้น 10 หรอื 20 สัปดาหไ์ด้ 

UWA CELT มีเส้นทางการเรยีนสองแบบในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้ถึงระดบัที่
มหาวทิยาลัยก�าหนดไวส้�าหรับการเข้าศึกษาในระดบัปรญิญาตรแีละ ปรญิญาโท

หลักสูตรเชื่อมต่อได้รับการออกแบบขึ้นส�าหรับ
นักเรยีนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาที่ UWA 

แต่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังไม่ถึงระดับ
ที่ต้องการ 

โปรแกรมนี้ยังเหมาะกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาที ่
UWA แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งต้องการสร้างความ
มั่นใจ เสรมิสร้างความสามารถทางด้านภาษา 
และเพื่อให้สามารถรับมือกับความต้องการของ

ทางเลอืก 1: 

หลกัสตูรเชือ่มตอ่ดา้นภาษาองักฤษ
เพ่ือการศกึษาและทักษะในการเรยีน

 ถ้าข้อก�าหนดการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาต้องสูงกว่า 6.5 และไม่มีทักษะใดได้ต�่า
กว่า 6.0 ดังนัน้การเข้าเรยีนหลักสูตรเชื่อมต่อ 10 
สัปดาห์ จะช่วยให้ไม่ต�่ากว่าเกิน 0.5 ส�าหรับระดับ
คะแนนทักษะแต่ละด้าน และคะแนนโดยรวม โปรด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ UWA CELT 
ที่: celt.uwa.edu.au/courses/pathways

หลักสูตรเชื่อมต่อของ UWA CELT ไดรั้บ
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ระดับพรเีมียมของ 
NEAS

หลักสูตรเชื่อมต่อระยะเวลา 20 สัปดาห์นี้มีสอง
หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีจ�านวนชัว่โมง
เรยีนดังต่อไปนี้:

หลักสูตร 1 – โปรแกรม 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
หลักสูตร 2 - โปรแกรม 25 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

ข้อก�าหนด
โปรแกรม 20 สัปดาห์

หลักสูตร 1 และ 2

โปรแกรม 10 สัปดาห์

หลักสูตร 2

IELTS 5.5 โดยคะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต�่า
กว่า 5.0

6.0 โดยคะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต�่า
กว่า 5.5

TOEFL iBT 58 (ขั้นต�่า 18 ในการเขียน 16 ในการพูด 
และ 12 ในการฟังและการอ่าน)

70 (ขั้นต�่า 20 ในการเขียน 19 ในการพูด 
17 ในการฟัง และ 14 ในการอ่าน)

Cambridge FCE คะแนนขั้นต�่า 60 และต้องได้คะแนนเกิน
คร ึ่งหนึ่งส�าหรับทักษะแต่ละด้าน

คะแนนต�่าสุด 75 และได้คะแนนระดับดี
ส�าหรับทักษะแต่ละด้าน

การสอบ Pearson Test of 
English (Academic)

คะแนนรวม 49 โดยคะแนนแต่ละด้าน
ต้องไม่ต�่ากว่า 42

คะแนนรวม 54 โดยคะแนนแต่ละด้าน
ต้องไม่ต�่ากว่า 54

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของ 
UWA CELT

ระดับกลางขั้นสูงมีคะแนนอย่างต�่า 70% 
(โดยไม่มีการทดสอบทักษะใดต�่ากว่า 
60%)

ระดับเตรยีมชั้นสูงมีคะแนนอย่างต�่า 
69% (โดยไม่มีการทดสอบทักษะใดต�่า
กว่า 65%)

UWA CELT หลักสูตรภาษา
อังกฤษ เพื่อศึกษาต่อ

อย่างต�่า 60% (โดยไม่มีการทดสอบ
ทักษะใดต�่ากว่า 55%)

อย่างต�่า 65% (โดยไม่มีการทดสอบ
ทักษะใดต�่ากว่า 60%)

ข้อก�าหนดขั้นต�่าในการเข้าเรยีน
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นักเรยีนทีไ่ม่มีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของหลักสูตรเชื่อมต่อ (Bridging Course) มีทางเลือกที่จะปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของตนให้ดีขึ้นไดโ้ดยเร ิ่มด้วยการเรยีนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ หรอืหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ UWA CELT

อีกหนึ่งตัวเลือกส�าหรับเส้นทางเข้าศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลัยสามารถท�าไดโ้ดยเรยีนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อของมหาวทิยาลัย ร่วม
กับการเตรยีมความพร้อมในการสอบ IELTS 

หรอื TOEFL 

ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ 
เป็นหลักสูตรที่มโีครงสร้างการสอนพื้นฐาน ซึ่ง
มีระยะเวลาเรยีนห้าสัปดาห์ แต่จะถูกปรับเนื้อหา
หลักสูตรในทุกภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้เรยีน 

ด้วยการจัดให้มีรูปแบบเช่นนี้เพื่อพัฒนาความรู้
และความสามารถของนักศึกษา หลักสูตรนี้จึง
เสนอวธิกีารที่จะช่วยสนับสนุนผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางวชิาการและ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นถึงความ
ต้องการของผู้เรยีนร่วมกับผลประเมินความ
ส�าเร็จในการเรยีนตามกลุ่มผู้เรยีนของแต่ละชั้น
เรยีน ดังนั้นนักเรยีนที่เลือกเรยีนภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อจะต้องเข้า
สอบ IELTS หรอื TOEFL ทางอินเทอร์เน็ตด้วย

ทางเลอืกที่ 2: 

หลกัสตูรภาษาอังกฤษเพือ่ศกึษาตอ่ + การสอบ IELTS/TOEFL

ตัวอย่างตารางเวลาเรยีนส�าหรับหลกัสูตรเชือ่มต่อ

งานวจัิยระดับโลก

สาขางานวจิัยที่ครอบคลุม
ของ UWA ทั้งหมดได้รับ
การประเมินว่าตรงตาม
มาตรฐานโลกหรอืสูงกว่า

7  
นักวจัิย 
ท่ีถูกอ้างถึง
อย่างมาก
(highlycited.com)

ศูนย์และ
สถาบันการวจิัย

75+

นักเรยีนที่ต้องการเข้าสอบ IELTS 
สามารถด�าเนินการได้ที่ศูนย์ทดสอบ 
IELTS ของ UWA 

ไปที:่ www.ielts.uwa.edu.au

UWA CELT เป็นเจ้าภาพจัดการสอบ IELTS และ TOEFL  
ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล

นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
ในการสอบ TOEFL สามารถด�าเนิน
การได้ผ่านเว็บไซต์นี:้

ไปที:่ www.ets.org/toefl/ibt/
register

เลือกวทิยาเขตแคลร์มองทใ์ห้เป็น
ศูนย์การทดสอบของคุณ

หลกัสูตรเชือ่มตอ่ (ตารางเรยีนที่แสดงไว)้       หลกัสูตร 1 – โปรแกรม 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์       หลกัสูตร 2 – โปรแกรม 25 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

หล
ักส

ูต
ร 

1 
&

 2

8.30 น. -  
10.30 น.

ในกลุ่ม BC
สัมมนานักศึกษา 1
8.45 น. - 9.15 น.

การพูด
พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของโลก

ในกลุ่ม BC
สัมมนานักศึกษา 2
8.45 น. - 9.15 น.

การอ่านเชิงวเิคราะห์
การอ่านบทในต�ารา

ในกลุ่ม BC
สัมมนานักศึกษา 3
8.45 น. - 9.15 น.

การพูด
การน�าเสนอสั้นๆ  
เกี่ยวกับปัญหาข้อกังวลต่างๆ

ทักษะในการเรยีน
และการวจัิย

ในกลุ่ม BC
การถอดความ
การฝึกอ้างอิง ถอดความ และ
สรุป

10.45 น. - 
12.45 น.

ในกลุ่ม BC
การฝึกการฟัง

ในกลุ่ม BC
การเขียนสรุป

ในกลุ่ม BC
ทักษะเชิงบูรณาการ

ในกลุ่ม BC
การฝึกอ่าน

ในกลุ่ม BC
ไวยากรณ์/การเขียน
ค�าศัพท์การท�ารายงาน

หล
ักส

ูต
ร 

2 * 
13.15 / 13.30 น. -  
14.30 / 14.45 น.

*ขึ้นอยู่กับห้อง 
เรยีนที่ว่าง

ในกลุ่ม BC
การอ่าน
ประเภทข้อความและรูปแบบ
โวหาร

ในกลุ่ม BC
ทักษะการอ่าน
หัวเร ื่อง จุดประสงค์ ผู้ฟัง  
และน�้าเสียง

ในกลุ่มโต้วาที
การพูด
โต้วาทีอย่างเป็นทางการเร ื่อง
ปัญหาของโลกและเพศ

ในกลุ่มวจิัย เอกสารงาน
วจิัย
การเขียนสมมติฐาน

การค้นคว้าอิสระ
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หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะส�าหรับผู้เรยีน
ที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น หลักสูตรเหล่านี้ยังเป็น
เส้นทางที่น�าไปสู่โปรแกรมการเรยีนภาษาอังกฤษ
อื่นๆ ทั้งหมดที่ UWA อีกด้วย หลักสูตรห้า
สัปดาห์จะช่วยให้นักศึกษามโีอกาสฝึกทักษะการ
อ่านและการฟัง พร้อมกับพัฒนาทักษะการเขียน
และพูดให้เข้าใจได้ชัดเจนและในขณะเดียวกันก็
สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ด้วยความมั่นใจ 

หลกัสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป 
General English (GE)

ระยะเวลาหลักสูตร: ตั้งแต่ 5 ถึง 45 สัปดาห ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 9 คร้ังต่อปี 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับเร ิ่มต้นจนถึงขั้นสูง 

หลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธรุกจิ 
Business English (BE)

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ขึ้นอยู่กับจ�านวนนักศึกษา 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับสูง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจ ส�าหรับผู้เรยีน
ที่สนใจภาษาเพื่อใชใ้นธรุกิจและการท�างาน 
หลักสูตรห้าสัปดาห์แต่ละหลักสูตร มุ่งเน้นหัวข้อ
เกี่ยวกับธรุกิจตามความสนใจของนักศึกษา 
เช่น การท่องเที่ยว การตลาด และการท�าธรุกิจ
ระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจ 
จะช่วยให้ผู้เรยีนรู้จักใช้ศัพท์ทางธรุกิจ สามารถ
ฟังและอ่านเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธรุกิจ  

และเขียนรายงาน จดหมาย และการสื่อสารทาง
ธรุกิจในรูปแบบอื่นๆ ได้ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อธรุกิจ นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท�าธรุกิจและ
เข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาความ
รู้เกี่ยวกับการท�าธรุกิจข้ามวัฒนธรรม

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ประชาสัมพันธ์เฉพาะ
ภายใน และจะเปิดหลักสูตรเมื่อมีจ�านวน
นักศึกษาเพียงพอ

หลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่ศกึษาตอ่  
(English for Academic 
Purposes, EAP)

ระยะเวลาหลักสูตร: ตั้งแต ่5 ถึง 45 สัปดาห ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 9 คร้ังต่อปี 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ เหมาะ
ส�าหรับผู้เรยีนที่ต้องการพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศทีใ่ช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาพูด ในหลักสูตรการเรยีนห้า
สัปดาห์ ผู้เรยีนจะพัฒนาทักษะในการฟังและ
การจดบันทึก ทักษะในการสัมมนาและการน�า
เสนองาน รวมถึงทักษะในการอ่านและเขียนเชิง
วชิาการ นักศึกษาจะเรยีนรู้ทักษะในการค้นคว้า
หาข้อมูลในห้องสมุด และพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังจะ
ได้เรยีนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

หมายเหตุ: EAP จะไม่จัดหลักสูตรเข้าศึกษาใน
หลักสูตรปรญิญาที ่UWA โดยตรงให้ นักศึกษา
หลักสูตร EAP จะต้องเข้าสอบ IELTS หรอืสอบ 
TOEFL ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้า
ศึกษาต่อได้

ข้อมูลออนไลน์

facebook.com/UWACELTStudents

สอบถาม UWA
เว็บไซต์ค�าถามค�าตอบออนไลน์

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสามารถค้นหา
ค�าตอบและค�าถามที่มีผู้เคยถามมาแล้ว  
หรอืส่งค�าถามของตนเองเข้ามาทางออนไลน์

www.askuwa.edu.au

UWA CELT เสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษท่ีได้รบัการรบัรอง ในหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป ภาษา
อังกฤษเพ่ือธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพ่ือศกึษาต่อ รวมทัง้การเตรยีมตัวเพ่ือการสอบอ่ืนๆ ท่ีได้รบัการ
ยอมรบัในระดับสากล เช่น การสอบของมหาวทิยาลัยเคมเบรดิจ์ IELTS, TOEFL และ TOEIC การ
เลือกหลักสูตรท่ีเหมาะท่ีสุดส�าหรบัคุณจะขึน้อยู่กับเป้าหมายและระดับความสามารถทางภาษาของ
คุณ UWA CELT มีหลักสูตรหลากหลาย ส�าหรบัผู้เรยีนตัง้แต่ระดับเริม่ต้นไปจนถึงระดับสูง เพ่ือ
ช่วยคุณพัฒนาความช�านาญในการใช้ภาษา 

หลักสูตร ELICOS 
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การเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบ 
IELTS

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห ์
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 5 คร้ังต่อปี 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูง 

UWA CELT มหีลกัสตูรเพือ่เตรยีมความพร้อม
ส�าหรับการสอบ International English 
Language Testing System (IELTS) ซึง่เปน็การ
ทดสอบภาษาองักฤษระดับนานาชาตทิีไ่ดรั้บการ
ยอมรับในระดบัสากล เราจดัการสอนแบง่เปน็ 5 เทอม
ตอ่ปสี�าหรับหลกัสตูรเขม้ขน้ 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

นอกจากนี ้UWA CELT ยังมีหลักสูตรเข้มข้นเพื่อ
เตรยีมการสอบ IELTS แบบพาร์ทไทม์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรเรยีนภาคค�่าสี่สัปดาห์หรอืหนึ่งสัปดาห์
ตลอดปี

นักศึกษาที่ต้องการสอบ IELTS จะสามารถลง
ทะเบียนและเข้าสอบที่ศูนย์ทดสอบ IELTS ของ 
UWA ที่วทิยาเขตเนดแลนด์

การเตรยีมความพร้อมเพ่ือการสอบ 
TOEFL

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 3 คร้ังต่อปี 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับ
เตรยีมชั้นสูง

UWA CELT เสนอหลักสูตรเพื่อเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการสอบ TOEFL ทีไ่ด้รับการ
ยอมรับในระดับสากล เราจัดหลักสูตรเตรยีมสอบ 

TOEFL สามเทอมต่อป ีคือก่อนการสอบในเดือน
มกราคม มีนาคม และมิถุนายน  

นอกจากนี ้UWA CELT ยังมีหลักสูตรเข้มข้นหนึ่ง
สัปดาห์แบบพาร์ทไทม์ ที่จะเปิดสอนสี่คร้ังต่อป ี

นักศึกษาที่ต้องการสอบ TOEFL สามารถลง
ทะเบียนและเข้าสอบที่ศูนย์ทดสอบ TOEFL ของ 

UWA ที่วทิยาเขตแคลร์มองท์

การเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบ 
TOEIC

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 2 คร้ังต่อปี 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูง

UWA CELT เสนอหลักสูตรเพื่อเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการสอบ TOEIC ทีไ่ด้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ส�าหรับหลักสูตร 20 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบเข้มข้น จะมีการเปิดการ
สอนให้สองเทอมต่อป ี

นอกจากนี้ UWA CELT ยังมีหลักสูตรเข้มข้น
หนึ่งสัปดาห์แบบพาร์ทไทม์ ที่จะเปิดสอนสี่คร้ัง
ต่อป ี

การเตรยีมความพร้อมเพือ่การสอบของ
มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ:์ FCE & CAE

ระยะเวลาหลักสูตร: 10 สัปดาห ์

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 3 คร้ังต่อปี 

รูปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับสูง

UWA CELT เสนอหลักสูตรเพื่อเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการสอบภาษาอังกฤษของมหาวทิ- 
ยาลัยเคมบรดิจ์ ทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับ
สากล หลักสูตร Cambridge มีสามภาคเรยีน
ต่อป ีก่อนการสอบในเดือนมีนาคม มิถุนายน 
และธันวาคม UWA CELT เตรยีมความพร้อม
ของนักเรยีนให้มโีอกาสได้รับใบรับรองภาษา
อังกฤษระดับสูง (Certificate in Advanced 

English) (CAE) ส�าหรับนักเรยีนระดับเตรยีม
ชั้นสูง และใบรับรองแรกส�าหรับภาษาอังกฤษ 

(First Certificate in English) (FCE) ส�าหรับ
นักเรยีนระดับกลางขั้นสูง

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ประชาสัมพันธ์เฉพาะ
ภายใน และจะเปิดหลักสูตรเมื่อมีจ�านวน
นักศึกษาเพียงพอ

celt.uwa.edu.au 9



ตารางความกา้วหนา้ดา้นลา่งแสดงหลกัสตูรและระดบัตา่งๆ ของ UWA CELT รวมทัง้จ�านวนสปัดาหก์ารศกึษาทีก่�าหนด นอกจากนัน้
ยังมกีารเทียบเคียงโดยประเมินระหว่างระดบัการศึกษาของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของยโุรป (Common 
European Framework of Reference (CEFR) กบัระดบัการศกึษาภาษาอังกฤษของ UWA CELT ดว้ย เร ือ่งส�าคญัทีต่อ้งเรยีนให้
ทราบคอืการเลือ่นระดบัของ UWA CELT คือระดบัโดยประเมนิและอิงกบัคะแนนเฉลีย่จากผูเ้รยีนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 

ความก้าวหน้าของหลกัสูตร

ระดับ UWA CELT เท่ากับระดับ 
CEFR หลักสูตรและโปรแกรม UWA CELT

หลักสูตรภาษา
อังกฤษทั่วไป

Cambridge TOEIC TOEFL IELTS หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

เพื่อธุรกิจ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร
เชื่อมต่อการเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบ

ระดับเร ิ่มต้น A1 5 สัปดาห์

ระดับเร ิ่มเรยีน A2 10 สัปดาห์

ระดับเตรยีมชั้นกลาง A2+ 10 สัปดาห์

ระดับกลาง 1 B1 10 สัปดาห์

ระดับกลาง 2 B1 10 สัปดาห์

ระดับกลางขั้นสูง B2 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
FCE  

10 สัปดาห์
5 สัปดาห์

10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์
ระดับเตรยีมชั้นสูง B2+ 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์

CAE  
10 สัปดาห์

10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ 10 สัปดาห์ระดับสูง C1 5 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 5 สัปดาห์

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการใช้ชีวติ 

และเป็นเส้น
ทางสูโ่ปรแกรม 
UWA ทั้งหมด

การทดสอบภาษาอังกฤษท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล
หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจและ
การพาณิชย์

รวมกบัการ
ทดสอบ IELTS 
หรอื TOEFL  

เพือ่เขา้ศกึษาตอ่
ในมหาวทิยาลยั

เข้าศกึษาตอ่
หลกัสูตรระดบั

ปรญิญาตร ีและ
ปรญิญาโทส่วน
ใหญ่โดยตรง
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ตัวอย่างตารางเวลาเรยีนส�าหรับหลกัสูตร ELICOS

UWA CELT จัดตารางเวลาเรยีนแบบสองช่วงเวลา (dual timetables) ส�าหรับโปรแกรม ELICOS ของเรา ซึ่งประกอบด้วย:

• หลกัสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

• หลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจ (Business English)

• หลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ (English for Academic Purposes)

• หลกัสูตรเตรยีมความพร้อมเพ่ือการสอบ: IELTS, TOEFL, TOEIC และการสอบของมหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์ : FCE & CAE

นักเรยีนสามารถเลือกเรยีนในช่วงเช้าตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 12.45 น. หรอืช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.15 น. ถึง 17.30 น. กไ็ด้ นักเรยีนไม่
จ�าเป็นต้องระบุว่าอยากลงทะเบียนโดยใช้ตารางเวลาใด ศูนย์จะจัดตารางเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดส�าหรับนักเรยีนโดยอิงกับระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรยีนและความต้องการทั่วไป

โปรแกรมช่วงเช้า

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

8.30 น. -  
10.30 น.

ค�าศัพท ์
ฝึกฝนจากการเรยีนรู้ตามหัวข้อ
ประจ�าสัปดาห์

การพัฒนาและความถูกต้อง
ของ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและ
การใช้งาน

ทักษะการอ่าน
กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะเชิงบูรณาการ
งานโครงการออนไลน์ 

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นการ
พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ การใช้
งาน และการเขียน

10.45 น. - 

12.45 น.

ทักษะการฟัง 
ทักษะเชิงบูรณาการโดยเน้น
กลยุทธ์พัฒนาความเข้าใจใน
การฟัง

ทักษะการพูด
กลยุทธ์ในการพัฒนาใช้ภาษาให้
ชัดเจนและคล่องแคล่ว

ทักษะการเขียน 
ฝึกฝนพัฒนาทักษะในขั้นตอน
การเขียน

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นพัฒนา
ด้านค�าศัพท์และทักษะการอ่าน

ทักษะเชิงบูรณาการ
ปฏิบัติจรงิโดยเน้นการสื่อสารด้าน
การพูดและฟัง

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

13.15 น. - 
15.15 น.

ค�าศัพท ์
ฝึกฝนจากการเรยีนรู้ตามหัวข้อ
ประจ�าสัปดาห์

การพัฒนาและความถูกต้อง
ของ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและ
การใช้งาน

ทักษะการอ่าน
กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะเชิงบูรณาการ
งานโครงการออนไลน์ 

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นการ
พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ การใช้
งาน และการเขียน

15.30 น. - 
17.30 น.

ทักษะการฟัง 
ทักษะเชิงบูรณาการโดยเน้น
กลยุทธ์พัฒนาความเข้าใจใน
การฟัง

ทักษะการพูด
กลยุทธ์ในการพัฒนาใช้ภาษาให้
ชัดเจนและคล่องแคล่ว

ทักษะการเขียน 
ฝึกฝนพัฒนาทักษะในขั้นตอน
การเขียน

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นพัฒนา
ด้านค�าศัพท์และทักษะการอ่าน

ทักษะเชิงบูรณาการ
ปฏิบัติจรงิโดยเน้นการสื่อสารด้าน
การพูดและฟัง

โปรแกรมช่วงบ่าย

โปรแกรมภาษาอังกฤษของ UWA เน้นไป
ทีก่ารสอนและการเรยีนรู้คณุภาพสูงสดุ
บวกกบัการปฏบิตัจิรงิและปฏสิมัพันธใ์น
ระดบัสูง ซึ่งทั้งหมดนีจ้ะท�าใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนกุสนานอย่างยิ่ง
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ถ้ากลุ่มนักศึกษามีความประสงค์ที่จะได้
สัมผัสประสบการณ์ที่มหาวทิยาลัยเวส- 
เทร์ินออสเตรเลียและ UWA CELT การ
ศึกษาดูงานแบบระยะสั้นซึ่งประกอบ
ด้วยสาขาใดสาขาหนึ่งหรอืทั้งหมด
ดังต่อไปนี ้- การศึกษาเชิงวชิาการ 
วัฒนธรรมออสเตรเลีย และภาษา
อังกฤษ - จะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ 

นักศึกษานานาชาติเดินทางมายัง UWA 
เพื่อศึกษาดูงานเนื่องจากหลายเหตุผล 
พวกเขาอาจไม่เคยเดินทางออกนอก
ประเทศบ้านเกิด หรอืไม่เคยไปประเทศ
ออสเตรเลียมาก่อน พวกเขาอาจอยาก
สัมผัสประสบการณ์การศึกษาระดับโลก
ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม หรอือยาก
เห็นสัตว์แปลกๆ อย่างจิงโจ้ หมโีคอาล่า 
หรอืตัวควอกก้าแบบใกล้ๆ   

ประสบการณ์แปลกใหม่เหล่านี้เป็นเร ื่อง
ที่น่าตื่นเต้น และจะมีตัวเลือกให้คณุ
เกือบตลอดระยะเวลาที่มีการศึกษาดู
งาน:

การศกึษาดูงาน
1.  การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

และธรรมชาติ – การศึกษาดูงาน
ทั่วไปส�าหรับนักศึกษาที่มาจากสาขา
วชิาต่างๆ ประกอบด้วยการศึกษา
วัฒนธรรมอะบอรจิิน การเดินป่า 
พายเรอืคายัค ชมสวนพฤกษชาติ 
และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 

2.  การศกึษาดูงานด้านวทิยาศาสตร์ –  
ผสมผสานความรู้ด้านฟิสิกส์ 
ชีววทิยาของพืช ชีววทิยามนุษย์ 
และชีวเคมี

3.  การศึกษาดูงานด้านธรุกิจ – 
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น�า การ
ก�าหนดเป้าหมายและการบรหิาร
จัดการ 

4.  การศึกษาดูงานด้านกฎหมาย –  
ประกอบด้วยการบรรยายวชิา
กฎหมาย การเรยีนนอกสถานที่ที่
ศาล รัฐสภา และคกุประวัติศาสตร์

5.  การศึกษาดูงานด้านการเกษตร – 
ประกอบด้วยการศึกษานอกสถานที่
โดยเดินทางไปยังฟาร์มแห่งอนาคต 
(Future Farm) ของ UWA การ
ท�างานในฟาร์มแบบชีวพลวัตร การ
ท�าการเกษตรแบบยั่งยืนของชนเผ่า
อะบอรจิิน

6.  การศึกษาดูงานด้านการเป็น
ผู้น�าด้านสังคม – โปรแกรมที่เน้น
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการตั้ง
แคมป์ในป่า การเป็นอาสาสมัคร การ
ท�างานกับเยาวชนที่มีปัญหา และ
ดูแลผู้พิการ 

7.  การศกึษาดูงานด้านการออกแบบ –  
โปรแกรมที่เน้นการจัดท�าโครงงาน 
โดยร่วมมือกับสาขาต่างๆ ในด้าน
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม 
วจิิตรศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ 

8.  การศกึษาดงูานดา้นวฒันธรรม
ออสเตรเลยีและอังกฤษ – เหมาะ
ส�าหรับโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย 
วทิยาลยัอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลยั
ทีต่อ้งการมอบประสบการณด์า้นภาษา
องักฤษทีด่ใีหแ้กน่กัเรยีน การศกึษา
ดงูานทีจ่ะประทบัอยูใ่นความทรงจ�า
นี ้ยงัเกีย่วขอ้งกบัอาหาร สตัว์นา่รักๆ 
และพชืพรรณต่างๆ ของออสเตรเลยี
อกีดว้ย

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน
เร ือ่งเกี่ยวกับการศึกษาดูงานและ
หลกัสูตรที่เรามอบให้ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรด
ติดต่อเราที:่

โทร +61 8 6488 2270
อเีมล studytours@uwa.edu.au

ตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเตมิ
หรอืไม่

เปดิความคดิรับสิง่ใหม่
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 “ฉันเรยีนจบหลักสูตร BC 20 สัปดาห์ที ่UWA CELT ในป ี2015 และตอนนี้

ฉันก�าลังศึกษาหลักสูตรปรญิญาโทสาขาการแปลที ่UWA  นี่เป็นหลักสูตร

ที่สามารถน�าไปใชไ้ด้จรงิและมีประโยชน์จรงิๆ ค่ะ ฉันได้เรยีนรู้ทักษะต่างๆ 

เช่นการจดโน้ต การถอดความ การสรุป และการเขียนเชิงวชิาการ ทักษะ

เหล่านี้จ�าเป็นส�าหรับการเรยีนปรญิญาของคุณ ฉันขอแนะน�าให้นักศึกษา 

ทุกคนเรยีนหลักสูตรเชื่อมต่อนี้ค่ะ”

โมนิก้า หวัง (ขวา)
จีน
ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเชื่อมต่อ ปัจจุบันเข้าศึกษาในหลักสูตรปรญิญาโท 
เพื่อการแปล (Masters of Translation Studies) ของ UWA

“ก่อนอื่น ฉันอยากขอบคุณ UWA ค่ะ เพราะตอนนี้ความฝัน
ของฉันเป็นความจรงิแล้ว ฉันอยากบอกว่าคนเราน้ันสามารถ
ท�าให้สิ่งที่เป็นไปไมไ่ดใ้ห้เป็นไปได้ค่ะ หลักสูตรเชื่อมต่อช่วยให้
ฉันพัฒนาไม่เพียงแต่ทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ชีวติของ
ฉันก็ดีขึ้นด้วย”

วคิตอเรยี ฟิกโูรอา บัสตอส 
เวเนซุเอลา

“ตอนนี้ผมก�าลังศึกษาระดับปรญิญาโทแบบเรยีนรายวชิา 
(coursework) คณะวศิวกรรมสาขาน�้ามันและก๊าซ ที่ 
UWA และผมจบการศึกษาหลักสูตรเชื่อมต่อ 10 สัปดาห์
จาก UWA CELT

จากการลงหลักสูตรเชื่อมต่อนี้ ผมได้เรยีนรู้ทักษะต่างๆ ที่
จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาในปัจจุบันของผม ตัวอย่างเช่น 
การน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนบทความทาง
วชิาการ และการท�าวจิัยอย่างอิสระ ทักษะต่างๆ เหล่านั้นได้
ถูกน�าไปใชใ้นการศึกษาหลักสูตรปรญิญาโทของผมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับนักเรยีนนานาชาติส่วนใหญ่ ที่จรงิแล้วไมใ่ช่ภาษาอังกฤษ แต่
เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาไปสู่การศึกษาในเชิงวชิาการ หลักสูตรเชื่อมต่อนี้จะช่วยใน
การปรับตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ UWA ได้อย่างดีเยี่ยม”

เจียงซี เป่ย (จอร์จ)
จีน

ค�ายืนยันจาก
นักศกึษา
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“หลักสูตรเชื่อมต่อช่วยยกระดับทักษะทางวชิาการ
ของผมให้สูงขึ้น และท�าให้ผมเข้าใจวัฒนธรรมของ
ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้มโีครงสร้างหลักสูตรที่จัดระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมด้วยวธิกีารสอนที่ดีที่สุด และ
ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาให้สามารถก้าวเข้าสู่
สาขาวชิาการต่างๆ ที่มหาวทิยาลัยแห่งนี้เปิดสอนได้ 

ในระหว่างการศึกษาของผม ผมได้รับความช่วยเหลือ
จากบรรดาอาจารย์ที่เป็นมิตรและมีคุณวุฒิเหมาะสม 
รวมทั้งอาจารย์ที่ปรกึษาที่มีความรู้และประสบการณ์ 
UWA CELT ท�าให้ผมมีความพร้อม ด้วยทักษะและ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเร ิ่มศึกษาต่อใน
ระดับปรญิญาเอกของผมในสาขาสังคมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาที่ UWA และเพื่อชีวติในอนาคตของ
ผมด้วย”

อาลี เซอร์วาน อับดุลการมิ
อิรัก – เคอร์ดิสถาน

“เราเลือก UWA CELT เพราะเป็นสถาบันของมหาวทิยาลัย University of 

Western Australia ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า UWA CELT จะให้ระบบการศึกษาที่ดี

ที่สุด เมื่อเราเร ิ่มเรยีนหลักสูตรนี้ เรารู้สึกประทับใจมากกับอาจารย์ เพื่อนๆ และ

รูปแบบในการสอน นอกจากนี้ เรายังได้พบปะกับเพื่อนๆ จากทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น 

บราซิล ฝร่ังเศส อิตาลี ซาอุดิอาระเบีย โคลอมเบีย และเกาหล”ี

กนกพิชญ์ รุ่งโรจน์ (แจน) & ภัคจิรา สธาณีกุล (ป็อป)
ไทย

“เหตุผลของฉันที่เรยีนภาษาอังกฤษที่ UWA CELT คือเพื่อให้ตัวเองมโีอกาส

มากขึ้นที่จะหางานท�าดีๆ  ไดใ้นอนาคตค่ะ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดที่ UWA CELT 

คือ คลาสเรยีนต่างๆ ที่น่าสนใจ การท�าเวร์ิคชอปและกิจกรรมต่างๆ ก็สนุกมาก

ค่ะ โดยเฉพาะศิลปะทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากเผ่าอะบอรจิินแบบดั้งเดิม และ

เรายังมโีอกาสได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในขณะที่ท�ากิจกรรมนีไ้ปด้วย”

ไดอานา ออร์เตก้า – นักวางแผนการขนส่งในเขตเมือง (วศิวกร)
โคลอมเบีย 

“UWA Centre for English Language Teaching (UWA CELT) ท�าได้

เกินความคาดหวังและเป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้อย่างสูงเลยค่ะ ฉันเร ิ่มจาก

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และอีกไม่นานก็จะจบหลักสูตรเชื่อมต่อแล้ว ซึ่ง

ทักษะด้านภาษาอังกฤษของฉันดีขึ้นมากเลยค่ะ ฉันรอคอยอย่างใจจดจ่อที่จะ

ได้เร ิ่มศึกษาหลักสูตรปรญิญาโทของ UWA ในสาขาโรคติดต่อค่ะ”

ซานญ่า ซิมโูนวชิ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา
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กิจกรรมและการท่องเที่ยว

UWA CELT มีวทิยาเขตที่มีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลาและหลากหลาย โดยมีการด�าเนิน
กิจกรรมทางสังคมและการท่องเที่ยวให้แก่
นักศึกษา 

นักศึกษาจะมโีอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
ในเพิร์ทและส�ารวจเมืองที่พวกเขาใช้ชีวติอยู่ 
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการสนทนาและทักษะการ
ฟัง พร้อมทั้งท�าความรู้จักกับผู้คนที่จะกลายเป็น
เพื่อนกันไปตลอดชีวติ

กิจกรรมและ/หรอืการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายไม่แพงหรอือาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
ด้วยซ�้า กิจกรรมและการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่
นักศึกษาของเราชื่นชอบ คือการเดินทางไปท่อง
เที่ยวที:่

• ชายหาดคอทเทสโล
• การชกมวย
• ชั้นเรยีนศิลปะและการสนทนา
• สวนสัตว์คาเวอร์แชม ไวดไ์ลฟ ์ปาร์ค
• ล่องเรอืในแม่น�้าสวอน
• ท่องเที่ยวที่หุบเขาสวอนวัลเลย์ – โรงงานช็อค

โกแล็ตและชิมไวน์ 
• มุมงานประดิษฐ์
• การแข่งกีฬา 
• การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
• ชมรมร้องเพลง
• เกาะร็อตเนสต์
• เจ้าหน้าที่ระดมทุน
• ฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ

หากคุณอยากทราบว่านักศึกษาปัจจุบันของเรา
มีความสุขกับชีวติในวทิยาเขตแคไ่หน เข้าไปดใูน
เพจเฟสบุ๊คของเราได้ที่:

facebook.com/UWACELTstudents

จิงโจ้ที่เชื่องและเป็นมิตรที่สวนสัตว์คาเวอร์แชม ไวดไ์ลฟ์ ปาร์ค

นักศกึษา
กิจกรรม & การท่องเท่ียว

สวนสัตว์คาเวอร์แชม ไวดไ์ลฟ์ ปาร์คบาร์บีคิวส�าหรับนักศึกษา

ฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ

เกาะรอทเนสท์
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งานเลี้ยงน�้าชายามเช้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเพื่อระดมทุน ชมรมร้องเพลง มุมงานประดิษฐ์

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมและการท่องเที่ยวของเรา

ชั้นเรยีนศิลปะและการสนทนา – ต้นไม้แห่งชีวติ  

(THE TREE OF LIFE)
การชกมวย การปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ

การแข่งกีฬา ชายหาดคอทเทสโล การแข่งกีฬา 
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สิ่งอ�านวยความสะดวก
• ห้องเรยีนทันสมัยพร้อมไวท์บอร์ดแบบ

อินเทอร์แอคทีฟ อุปกรณ์แสดงผล และ
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ e-learning

• ห้องสมุดที่มีทรัพยากรพร้อมสรรพ 
• ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครอืข่ายครบวงจร

สองห้อง
• บรกิารอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและอีเมลฟร ี

ทั่ววทิยาเขตของมหาวทิยาลัย 
• ศูนย์รวมนักศึกษา (เพื่อพักผ่อนและคลาย

เครยีด)
• ครัวส�าหรับนักศึกษา
• คาเฟ่ภายในวทิยาเขต
• รถขายกาแฟในวทิยาเขต
• บรกิารให้ค�าปรกึษาแก่นักเรยีน
• ห้องส�าหรับสวดมนต์
• ศูนย์ทดสอบส�าหรับการสอบ IELTS  

และ TOEFL

• ศูนย์กีฬามียิมเนเซียมที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน 
สนามสควอซ บาสเกตบอล แบดมินตัน และ
เทนนิส โต๊ะปิงปอง รวมทั้งสนามครกิเกตและ
ฟุตบอล

• ศูนย์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวพร้อมครูสอนยโูด
ระดับสากล

• สระว่ายน�้าอุ่นภายในวทิยาเขต 
• สโมสรนักศึกษา (สหภาพ) ที่ประกอบด้วย

ชมรมความสนใจพิเศษต่างๆ และชมรมเพื่อ
การพบปะสังสรรค์

• หลักสูตรสันทนาการเช่น ถ่ายภาพ กีตาร์ 
โยคะ พิลาทิส แล่นเรอืใบ ซุมบา ไต่หน้าผา 
และอ่ืนๆ (www.sport.uwa.edu.au/
recreate)

• ศูนย์การแพทย์ที่มีหมอและพยาบาลผู้มี
ประสบการณใ์นการรักษานักเรยีนท้องถิ่น
และนักเรยีนต่างชาติ

• ศูนยใ์ห้บรกิารทางธนาคารและเครดิตยูเนียน

• ร้านค้า ร้านหนังสือ และส�านักงานไปรษณีย์ 
พร้อมบรกิารครบครัน

• โรงแรมขนาดเล็กของมหาวทิยาลัยใน 
วทิยาเขตครอว์ลีย์ 

• ตัวแทนท่องเที่ยวทีใ่ห้บรกิารและข้อมูล 
หลากหลายครบถ้วน

• บรกิารให้ค�าปรกึษาแก่นักเรยีน
• เทศกาลและงานประจ�าฤดูกาล
• หอแสดงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ภายใน

วทิยาเขต
• คอนเสิร์ตฟรใีนช่วงพักกลางวัน
• UniAccess ทีใ่ห้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

ทุพพลภาพ

ศูนย์ทดสอบ IELTS ของ UWA

สิง่อ�านวยความสะดวก
และบรกิารต่างๆ

รถขายกาแฟในวทิยาเขต
นกคุกคาบาร่า (KOOKABURRA) ก�าลังเปล่งเสียงหัวเราะที่ UWA CELT
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การฝึกงานพร้อมการเรยีนภาษา
อังกฤษ
UWA CELT สามารถรวมโปรแกรมการเรยีน
ภาษาอังกฤษร่วมกับการฝึกงานในสายอาชีพ
ภายในอุตสาหกรรม ผ่านการเป็นพันธมิตรร่วม
กับ Australian Internships การรวมการ
เรยีนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับการฝึกงานช่วยสร้าง
โอกาสชั้นยอดเพื่อใหไ้ด้รับประสบการณ์การเรยีน
รู้วัฒนธรรมและการท�างานที่ทรงคุณค่า แถมยัง
ช่วยสร้างประวัติการท�างานระดับนานาชาตใิห้
คุณอีกด้วย

การส�าเร็จการศึกษา
ผลการเรยีนของคุณจะได้รับการประเมินจากการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเรยีน การบ้าน
ที่มอบหมายให้ท�า และผลการสอบปลายภาค
เรยีน เมื่อคุณส�าเร็จการศึกษา คุณจะได้รับ
ประกาศนียบัตรที่ระบุ หลักสูตร ระดับ เกรด และ
ระยะเวลาที่ศึกษาของคุณ

ชีวตินักศกึษา

ศูนย์รวมนักศึกษาที ่UWA CELT ครัวส�าหรับนักศึกษาที่ UWA CELT ห้องคอมพิวเตอร์ของ UWA CELT

การจบการศึกษาที่ UWA CELT

การศึกษาต่อต่างประเทศที่มหาวทิยาลัยนานาชาติเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การเรยีนในชั้นเรยีน แต่ยังเป็นเร ือ่งของการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ ได้
พบปะกับผู้คนใหม่ๆ  สร้างเครอืข่ายในต่างประเทศ และใช้ชีวติอย่างสนุกสนาน ในฐานะนักศึกษาของ UWA คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับ
ความรู้ที่กว้างขึ้นจากการได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์และนักวจิัยชั้นน�าของประเทศ และในขณะเดียวกันกไ็ด้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนนักศึกษาคน
อื่นๆ ที่มาจากทั่วประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก 

การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
UWA CELT มีเจ้าหน้าที่ซึ่งยินดีช่วยเหลือ
นักศึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เร ื่องส่วนตัวหรอืเร ื่องในทางปฏิบัติ รวมทั้งเร ื่อง
การเรยีนและวซี่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ที่ปรกึษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร และ
ฝ่ายธรุการ และอาจารย์ผู้สอน

การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
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สิ่งที่เรามอบให:้

• สมาชิกฟิตเนส
• การเช่าคอร์ทกีฬา
• หลักสูตรสันทนาการ (Recreate®)
• การแข่งกีฬา

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UWA Sports และได้
รับส่วนลดส�าหรับการบรกิารต่างๆ มากมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย:

• ส่วนลด 25% ส�าหรับการสมัครฟิตเนส
• ส่วนลด 25-50% ส�าหรับหลักสูตรสันทนาการ 

(Recreate®) ทุกหลักสูตร
• ส่วนลด 50% ส�าหรับการเช่าคอร์ทกีฬา

sport.uwa.edu.au

กีฬาที่ UWA
ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหว
คล่องตัวอยู่เสมอ หรอืเพื่อสมาคมกับเพื่อนๆ 
ก็ตาม คุณก็จะสามารถพบสิ่งที่เหมาะสมกับตัว
คุณได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกีฬาที่มี
อยู่มากมายของ UWA 

สมาชิกฟิตเนส

• มคีลาสสอนฟติเนสเปน็กลุม่กวา่ 50 คลาส

• ห้อง High Performance

• หอ้งบรหิารร่างกายแบบตอ่เนือ่ง (Circuit room)

• บรเิวณออกก�าลงักายพายเรอืแบบอนิเตอร์แอคทฟี

• เคร ือ่งฝกึแรงต้าน (resistance weight 
machines) และความแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจ
กว่า 120 เคร ือ่ง 

• รวมบรกิารเช่าคอร์ทแล้ว

กีฬาเพื่อมิตรภาพ

• รวมกลุ่มเพื่อนๆ ของคุณแล้วมา
เล่นกีฬาด้วยกัน

• สามารถเลือกได้ตั้งแต่การแข่งขัน
วันเดียวจบ หรอืแบบฤดูกาลนาน 
13 สัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นสองคร้ังต่อปี

• กีฬาที่คุณสามารถเลือกได้ เช่น 
บาสเกตบอล ดอดจ์บอล ฟุตซอล 
เน็ตบอล ทัช วอลเลย์บอล เป็นต้น

หลักสูตรสันทนาการ (Recreate®)

• หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 5-7 สัปดาห ์
7 คร้ังต่อปี

• มีกิจกรรมมากมายหลายประเภท
ให้คุณเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพ ฟิตเนส การเป็นผู้น�า กีฬา 
และกิจกรรมกีฬาทางน�้า รวมทั้งพิ
ลาทิส โยคะ การเต้นฮิปฮอป ซัลซ่า 
และอื่นๆ อีกมากมาย

การเช่าคอร์ทกีฬา

• คอร์ทภายในและภายนอกอาคาร 
ได้แก:่ แบดมินตัน บาสเกตบอล 
ฟุตบอลในร่ม สควอซ เทนนิส 
และวอลเลย์บอล 

• พิเศษ: เช่าคอร์ทฟร ี1 ชั่วโมง
ต่อวัน ส�าหรับสมาชิกฟิตเนสทุก
ประเภท 
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ค้นหา
บ้านท่ีอยู่ห่าง
จากบ้าน

UWA CELT สามารถช่วยเหลือจัดเตรยีมที่พักแบบโฮมสเตยใ์ห้แก่คณุได ้

การอยู่อาศัยกับครอบครัว

ที่พักแบบโฮมสเตย์

ที่พักประเภทนี้เหมาะส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ได้รับประสบการณใ์นการใช้ชีวติร่วมกับ
ครอบครัวชาวออสเตรเลีย และได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครอบครัว ที่พูดภาษาอังกฤษ 
ครอบครัวแบบโฮมสเตย์มีอยู่ทั่วไปในเขตเมือง 
โดยนักศึกษาอาจจ�าเป็นต้องใช้บรกิารระบบ
ขนส่งมวลชน เพื่อเดินทางไปยัง UWA นักศึกษา
จะรับประทานอาหารและใช้ส่ิงอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ ร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพ แต่จะมี
ห้องนอนส่วนตัว

หมายเหต:ุ จะมีบ้านพักส่วนตัวแบบเช่าอาศัยอยูร่่วม
กันติดประกาศบนกระดานแจ้งข่าวส�าหรับนักศึกษา
เป็นการภายในโดยนักศึกษาปจัจบุัน

ที่พัก 

ที่พักของ UWA

เว็บไซต์ที่พักของ UWA ให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับที่พักประเภทต่างๆ  

ในวทิยาเขต หรอืในการครอบครอง 

ของวทิยาเขตครอว์ลีย์ของ UWA

www.accommodation.uwa.edu.au

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรอืจองที่พัก  
โปรดติดต่อโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี ้
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เมืองเพิรท์

คนจากทั่วโลกถูกดึงดูดให้เดินทางมายังรัฐ 

เวสเทิร์นออสเตรเลีย รัฐของเรามคีวามหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมมากที่สุด โดยประชากรประมาณ 
30 เปอร์เซ็นต์เป็นประชากรที่เกิดนอกพื้นที่  

และมีประชากรกว่า 170 ชาติอาศัยอยู่ทั่วชุมชน
แห่งนี้2 

เพร์ิทให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะส�าหรับการเรยีน ด้วยฤดูหนาวที่มีแสงแดดสดใส สภาพ
แวดล้อมกลางแจ้งให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม เพร์ิท
ไดรั้บการขนานนามให้เป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเป็นเวลา
หลายปตีิดต่อกัน1

อลิซาเบธ เคย์

ข้อมูลโดยย่อ

ประชากร – เพิร์ท
2.02 ล้านคน

เขตเวลา
GMT +8 (เป็นเขตเวลาเดียวกันกับประชากร 
60% ของโลก) 

ภาษา
ภาษาอังกฤษ

รัฐบาล
ประชาธิปไตย (ระบบเวสต์มินสเตอร์)

ศาสนา
ให้เสรภีาพในการเลือกนับถือศาสนา

สกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ($AUD)

สภาพอากาศ

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีสภาพอากาศอบอุ่น 
โดยมากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงกว่า 30 องศา
เซลเซียสในช่วงฤดูร้อน และแทบไม่เคยต�่ากว่า 
15 องศาเซลเซียสช่วงกลางวันในฤดูหนาว

ฤดูกาล
ฤดูร้อน: ธันวาคม – กุมภาพันธ์  
ฤดใูบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูหนาว: มิถุนายน – สิงหาคม 
ฤดใูบไม้ผล:ิ กันยายน – พฤศจิกายน

ก�าหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่สากล
บรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย 
(Australian Securities Exchange, ASX) กว่า 820 
บรษัิทเลือกให้ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเพิร์ท ซึ่งมากกว่า
เมืองส�าคัญอื่นๆ ในออสเตรเลีย3

เพิร์ทเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักศึกษานานาชาติ เนื่องจากที่นี่มีสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้ ซึ่งใช้เขตเวลาเดียวกัน
กับประชากร 60 เปอร์เซ็นต์ของโลก การเดินทาง
จากเมืองอื่นๆ ในเอเชียมายังเพิร์ทใช้เวลาเพียง
สองถึงสามชั่วโมงเท่านั้น ท�าให้เป็นเร ื่องง่ายที่จะ
ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดเวลา

ทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และ  
การใช้ชีวติกลางแจ้ง
เพร์ิทเปน็เมอืงใหญ่ที่มแีดดจดัทีส่ดุ และมอีากาศแบบ
เมดเิตอร์เรเนียนทีอ่บอุน่ หน้าร้อนทีแ่ห้งจะเหมาะสมอย่าง
มากกับกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ส�ารวจเร ือ่งราวของรัฐ
เวสเทร์ินออสเตรเลียตอ่ เพือ่พสิจูน์ว่ารัฐของเรานั้นเปน็ 
ดนิแดนทีม่ปีรากฏการณธ์รรมชาตอินัทรงคณุคา่ ตัง้แตป่า่ 
ตน้คาร์ร ิ(Karri) ทีสู่งตระหง่าน และชายหาดขาวบรสิทุธิ์
ของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ไปจนถึงทิวเขาสูงต�่าที่ 
เรยีงตัวกนั และชอ่งเขาคมิเบอร์ลี่ย์ที่น่าตืน่ตาตืน่ใจ

เมืองทีไ่ม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
เพิร์ทมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงที่สุดใน
ออสเตรเลียในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและประชากรของเพิร์ทขับเคลื่อนโดยบรษัิท
ในท้องถิ่นร่วมกับบรษัิทจากต่างประเทศ ซึ่งด�าเนิน
ธรุกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รับการส่งเสรมิ
ด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคง และอุปสงค์
ในท้องถิ่น 

22 University of Western Australia 



เอกสารอ้างอิง
1 A Summary of the Liveability Ranking and Overview, 

สิงหาคม 2015, Economist Intelligence Unit
2 Celebrate WA Annual Report 2014 เข้าดูข้อมูลเดือนเมษายน 

2016, celebratewa.com.au
3 City of Perth เข้าดูข้อมูลเดือนเมษายน 2016 

perth.wa.gov.au/business/key-industry/resources
4  เมืองที่ดีที่สุดส�าหรับนักศึกษาโดยการจัดล�าดับของ QS (QS Best 

Student Cities 2016) เข้าดูข้อมูลเดือนเมษายน 2016 
topuniversities.com/city-rankings/2016

เกาะร็อตเนสต ์

สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค

 หอระฆัง

UWA

เมืองเพิร์ท 

เมืองฟรแีมนเทิล

มหาสมุทรอินเดีย

สนามบินเพิร์ท

ชายหาดทรกิก์

ชายหาด 
คอทเทสโล

เกาะ 
ร็อตเนสต์

เวสเทิร์น 
ออสเตรเลีย

นอร์เทิร์นเทร์รทิอร ี

รัฐควนีส์แลนด์

เซาท์ออสเตรเลีย

รัฐนิวเซาท์เวลส์

รัฐวคิทอเรยี 

รัฐแทสมาเนีย 

UWA

ออสเตรเลียนแคพิ
ทอลเทร์รทิอร ี

ปลอดภัยและเป็นมิตร
เพิร์ทมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี และติดอันดับ (อันดับ
ที่ 35) เมืองที่ดีที่สุดส�าหรับนักศึกษาในป ี2016 ซึ่ง 
ตีพิมพโ์ดย QS Top Universities4 

สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อความสะดวก
สบาย
เพิร์ทเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวในออสเตรเลียทีใ่ห้
บรกิารไวไฟสาธารณะในย่านศูนย์กลางทางธรุกิจฟร ี
ซึ่งเป็นวธิีที่ดีมากที่จะสามารถติดต่อกับครอบครัวและ
เพื่อนๆ ได้เมื่อออกไปข้างนอก 

การท่องเที่ยวในประเทศ
ระบบขนส่งสาธารณะของเพิร์ทท�าให้สามารถเดินทางใน
เมืองและเดินทางไปยังวทิยาเขตหลักๆ ของ UWA ได้
อย่างง่ายดาย นักศึกษานานาชาติจะได้รับส่วนลด 40% 
ส�าหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของรัฐเวสเทิร์น 
ออสเตรเลีย เพิร์ทยังมีบรกิารรถประจ�าทางฟรทีี่เรยีกว่า 
CAT ซึ่งจะให้บรกิารบรเิวณย่านศูนย์กลางทางธรุกิจ

UWA CELT อยู่ทีไ่หน

UWA CELT ตั้งอยู่ที่วทิยาเขตแคลร์มองท์ที่
สวยงามของ UWA ซึ่งอยูไ่มไ่กลนักจากใจกลาง
เมืองเพิร์ท 

คุณสามารถเดินทางไปยังแคลร์มองท์ได้อย่าง
ง่ายดาย ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีบรกิาร
รับส่งเป็นประจ�า โดยนักศึกษานานาชาติจะได้
รับส่วนลดส�าหรับค่าเดินทาง 
UWA CELT อยู่ห่างจากวทิยาเขตครอว์ลีย์ของ 
UWA เพียงแค ่4 กิโลเมตร 

แม่น�้าสวอน

สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค

ขนาดในแผนทีไ่มใ่ช่ขนาดระยะจรงิ

UWA

CELT

เมืองฟรแีมนเทิล
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เวสเทิรน์ออสเตรเลีย

MARGARET RIVER WINE REGION

THE PINNACLES 

สถานที่: ถ�้า AUGUSTA

COOGEE
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เวสเทิร์นออสเตรเลียครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสาม

ของทวปีออสเตรเลีย ครอบคลุมพื้นที่ 2.5 ล้าน

ตารางกโิลเมตร (1 ล้านตารางไมล)์ เวสเทิร์น 

ออสเตรเลียตั้งอยูใ่นเขตภูมิอากาศที่ต่างกัน 2 

แบบ เมื่อบรเิวณทางตอนเหนือของรัฐมีสภาพ

อากาศอบอุ่นและแห้ง บรเิวณตอนใต้จะมีสภาพ

อากาศเย็นและฝนตก ชายแดนส่วนใหญ่ทาง

ตะวันออกเป็นทะเลทราย เวสเทิร์นออสเตรเลีย

มีชายฝ่ังที่บรบิูรณ์ที่สุดของโลกคิดเป็นระยะทาง 

12,500 กโิลเมตร (7813 ไมล)์ เวสเทิร์นออส- 

เตรเลียเป็นดินแดนที่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ทรงคุณค่ามากสุดของโลก อาทิปลาโลมา

แห่ง Monkey Mia, เทือกเขาบังเกิล บังเกิล 

(Bungle Bungle) ที่มีอาย ุ350 ล้านปี และ

ป่า Karri ที่สูงเสียดฟ้าบรเิวณตะวันตกเฉียงใต้ 

เดินทางออกจากเพิร์ทเพื่อสัมผัสประสบการณ์

ยิ่งใหญ่บนดินแดนที่กว้างใหญ่ ดินแดนแห่ง 

ภมูทิศันโ์ดยปฏมิากรจากธรรมชาติทีม่อีายุหลาย 

ล้านปี ดื่มด�่ากับวัฒนธรรมอะบอรจิิน สัมผัส 

กับดอกไม้และสัตว์ที่มีเฉพาะในออสเตรเลีย  

ตั้งอยู่ด้านเหนือของพื้นที ่Kimberly ดินแดน 

เกา่แกท่ีเ่ตม็ไปดว้ยชอ่งแคบสงูชนัทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ 

และหาดทรายขาวบรสิุทธิ์ ดินแดน Pilbara 

อยู่บรเิวณใจกลางของเวสเทิร์นออสเตรเลียที่

คอยรองรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พื้นที่ทางตอนเหนือเต็ม

ไปด้วยป่าตามธรรมชาติตัดกับภาพของไร่

องุ่นทางตะวันตกเฉียงใต้ ไม่ว่าคุณจะไป 

ท่องเที่ยวทีใ่ด คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม 

ถ้าตอ้งการทราบข้อมลูเพ่ิมเตมิว่าตอ้งการไปชม

อะไรและท�าอะไรในเพิร์ทและเวสเทิร์นออสเตรเลยี

ไปที่: www.westernaustralia.com

KALBARRI

VALLEY OF THE GIANTS

AUSTRALIAN OUTBACK

ภาพรวม
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วธีิสมัคร

อ่านแผ่นพับนี้และไปที่เว็บไซต ์UWA CELT -  www.celt.uwa.edu.au/
courses - เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด

ตัดสินใจว่าต้องการสมัครหลักสูตรใด1

ไปท่ีเว็บไซต์ของเรา - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply -  
เพื่อดาวนโ์หลดแบบฟอร์มใบสมัคร โปรดกรอกรายละเอียดทุกหมวดใน 
แบบฟอร์มใบสมัคร รวมถึงส่วนของข้อมูลส่วนตัว แผนการเรยีน  
และข้อมูลเกี่ยวกับวซี่า โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�าหนดและ 
เงื่อนไขในการสมัครเรยีนก่อนที่จะกรอกข้อมูลและลงชื่อในแบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน3

a. ผ่านตัวแทนของมหาวทิยาลัย เราใคร่ขอให้คุณส่งใบสมัครผ่านตัวแทน
อย่างเป็นทางการของทางศูนย์ หากต้องการดูรายการทั้งหมด ไปที:่ 
www.celt.uwa.edu.au/courses/apply 
ตัวแทนของเราจะช่วยเหลือคุณในเร ื่องที่พักส�าหรับการเรยีนภาษา
อังกฤษ สิ่งอ�านวยความสะดวก และการขอวซี่า รวมทั้งยังจัดสรรบรกิาร
อื่นๆ 

หรอื

ส่งใบสมัครของคณุมาที่ศนูย์4 

ศูนย์จะด�าเนินการใบสมัครของคุณและจะส่งจดหมายข้อเสนอและเอกสาร
ตอบรับเข้าศึกษาไปให้คุณ จดหมายข้อเสนอจะมีใบเรยีกเก็บเงินส�าหรับ
หลักสูตรของคุณ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวมทั้งที่พัก ถ้ามีการร้องขอ และ
การประกันสุขภาพส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health 
Cover) ถ้าคุณยื่นของวซี่านักเรยีน)  

จดหมายข้อเสนอ5

คุณจ�าเป็นต้องจัดการเร ื่องการเดินทางและการขอวซี่าด้วยตนเอง ตัวแทนใน
ต่างประเทศของ UWA CELT สามารถให้ความช่วยเหลือในการเตรยีมการ ถ้า
คุณต้องการค�าแนะน�าหรอืความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราขอแนะน�าให้นักเรยีน
ที่เดินทางโดยใช้วซี่านักท่องเที่ยวหรอืวซี่าท�างานในช่วงวันหยุดท�าประกัน
สุขภาพเองก่อนการเดินทาง เราขอแนะน�าให้นักเรยีนทุกคนซื้อประกันการ
เดินทางส่วนตัวที่ครอบคลุมทรัพย์สินส่วนตัวในช่วงที่มาท�าการศึกษา รวมทั้ง
ในกรณีที่ขยายเวลาพ�านักในออสเตรเลีย

การเดินทางและการขอวซี่า7

เมื่อได้รับจดหมายข้อเสนอแล้ว คุณควรลงนามในเอกสารตอบรับเข้าศึกษา 
จากนั้นส่งเอกสารกลับมาพร้อมกับช�าระเงินโดยตรง หรอืผ่านตัวแทนอย่าง
เป็นทางการในต่างประเทศของ CELT หลังจากที่คุณได้รับเอกสารของคุณ
แล้ว ศูนย์จะส่งข้อมูลปฐมนิเทศไปให้คุณทางอีเมลพร้อมกับเอกสารยืนยัน
การลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment) (CoE) ซึ่งคุณจ�าเป็นต้อง
เร ิ่มขั้นตอนการขอวซี่า (ถ้าคุณยื่นขอวซี่านักเรยีน)

ตอบรับเข้าศึกษา6

เร ิ่มจากที่นี่

ถ้าคุณต้องการศึกษาที่ Centre for English Language Teaching 
ของ University of Western Australia  
นี่คือขั้นตอนที่จะช่วยให้การสมัครง่ายขึ้น

b. ส่งใบสมัครมาที่ศูนยโ์ดยตรง ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและ 

ลงนามแล้วไปที:่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนของ UWA CELT ที:่

อีเมล: enrolments-celt@uwa.edu.au

คุณสามารถเรยีนเต็มเวลาหรอืพาร์ทไทม์กไ็ด้นานติดต่อกัน 12 สัปดาห ์ถ้า
คุณมีวซี่าท่องเที่ยว (visitor visa) หรอื 17 สัปดาห์ถ้ามีวซี่าท�างานและ 
ท่องเที่ยว (working holiday visa) ถ้าคุณต้องการเรยีนนานกว่านี้ คุณต้อง
เรยีนแบบเต็มเวลาโดยใช้วซี่านักเรยีน โปรดตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขการขอ
วซี่ากับเว็บไซต์ของกรมการเข้าเมืองและปกป้องชายแดน (Department of 
Immigration and Border Protection) ที ่- www.border.gov.au

เลือกวซี่าที่ตรงกับหลักสูตรและช่วงเวลา
การศึกษาของคุณ2
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สร้างความโดดเด่นให้ตัวคุณ 
ด้วยวฒิุการศกึษาจาก UWA

UWA CELT (Centre for English Language Teaching)
University of Western Australia 
M429, Perth, WA 6009, Australia
โทร: +61 8 6488 3539
อีเมล: marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au 
facebook.com/UWACELTStudents

ท�าสิง่ท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

UWA เป็นวทิยาเขตปลอดบุหร ี่

CRICOS Provider Code: 00126G 2017 UWACELT - LC15112016


