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เพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

เร ียนภาษาอังกฤษใน
มหาว ิทยาลัยชั้นน�ำหนึ่งใน
100 อันดับแรกของโลก

มหาว ิทยาลัย

สารต้อนรับจากผูอ
้ ำ� นวยการ

เรียน ผูส้ นใจทีจ่ ะสมัครเข้าเป็ นนั กศึกษา
เรามีความยินดีทท
ี่ ราบว่าคุณคิดทีจ่ ะเรียน
ภาษาอังกฤษที่ Centre for
English Language Teaching
ของมหาวิทยาลัย University of
Western Australia (UWA CELT)
แน่ นอนว่าภาษาอังกฤษกลายเป็ นภาษาที่
ใช้เชือ่ มโยงโลกไปแล้ว ภาษาอังกฤษช่วย
ให้เราหาเพือ่ นใหม่และท�ำธุรกิจกับผูค
้ น
่
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ ที UWA
CELT เราต้องการมอบทักษะด้านภาษา
อังกฤษให้แก่ผเู้ รียน เพือ่ ให้สามารถสือ่ สาร
กับผูพ
้ ด
ู ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในแผ่นพับนี ้คณ
ุ จะพบกับข้อมูลเกีย่ วกับ
เพิรท
์ รวมทัง้ โปรแกรมและบริการต่างๆ
ของ UWA CELT ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ช่วยให้
่ ท
คุณค้นหาตัวเลือกทีด
ี ส่ี ด
ุ
เราตัง้ ตารอคอยทีจ่ ะต้อนรับคุณเข้าสู่
UWA และช่วยให้คณ
ุ ได้พฒ
ั นาความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษและความ
รูท
้ างวัฒนธรรม พร้อมทัง้ ได้รบ
ั ความ
่ ใี นเพิรท
สนุ กสนาน และมีช่วงเวลาทีด
์
่
ได้ท�ำความรูจ้ กั กับเพือนใหม่ๆ และประสบ
ความส�ำเร็จกับอนาคตของคุณ
แคลลัม คาวเวลล์
ผูอ้ �ำนวยการ
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วิทยาเขตทีก่ ว้างขวางขอมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย (UWA) พร้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่
สร้างจากหินทรายและสวนพฤกษชาติท่ีน่าตื่นตา
ตื่นใจ เป็ นที่รจู้ กั ทั่วไปว่าเป็ นหนึ่ งในสถานที่ทสี่ วย
ทีส่ ด
ุ ในออสเตรเลีย
ที่นี่เรามีหลักสูตรครอบคลุมส�ำหรับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
ต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร์ นิ ตศ
ิ าสตร์ ศึกษา
ศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ
ศิลปะ
ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight
มหาวิทยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็ นหนึ่ งใน
มหาวิทยาลัยชัน
้ น� ำของออสเตรเลียและมีชอื่ เสียง
ในระดับสากลด้านความเป็ นเลิศ ในการสอนและ
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยของเราได้รับรางวัลระดับสากล
มากมาย ในเดือนตุลาคม 2005 ศาสตราจารย์
Barry Marshall และ ศาสตราจารย์กต
ิ ติคณ
ุ
Robin Warren ของ UWA ได้รับมอบรางวัลโน
เบลในสาขาวิชาสรีรศาสตร์หรือแพทยศาสตร์
สิ่งนี ้ ยอ่ มแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการท�ำงาน
วิจัยของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่ UWA

ที่ UWA CELT เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจากทัว่ โลก
่ ระกอบด้วยวัฒนธรรมทีห
่ ลากหลาย
เราเป็นสถาบันทีป
ซึง่ ในปี 2016 เราให้การต้อนรับนักศึกษาจาก 53 ประเทศ

UWA Centre for English Language Teaching
UWA Centre for English Language
Teaching (UWA CELT) สะท้อนให้เห็นถึง

ออสเตรเลียผ่านการท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม และโครงการต่างๆ

ธรรมเนี ยมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี ้
ในการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็ นมิตรและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน

UWA จะมอบความรูภ
้ าษาอังกฤษแบบเป็ น
ทางการ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและ
เพื่อการสนทนาให้แก่นักศึกษาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ของเรามีความรู้ระดับปริญญาและ
มีคณ
ุ วุฒิเป็ นผู้เชีย่ วชาญในการสอนภาษา
อังกฤษ
วิธกี ารที่เราใช้ ในการเรียนการสอนช่วย
เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดใช้ภาษา
อังกฤษ และได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการใช้ชีวต
ิ ใน

เมืองเพิร์ท
สวนสาธารณะคิงส์
พาร์ค

โปรแกรมการเรียนที่มีเอกลักษณ์ และมี
โครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมา
เป็ นอย่างดีของเราได้ผนวกการเรียนการ
สอนที่เข้มข้นเข้ากับการเรียนรูภ
้ าษาจาก
ประสบการณ์ จริงและน� ำไปใช้งานจริง จึงช่วย
ให้นักศึกษาค้นพบกลยุทธ์ที่จะท�ำให้พวกเขา
กลายเป็ นผู้เรียนรูภ
้ าษาอังกฤษไปตลอดชีวต
ิ

ว ิทยาเขตครอว์ลีย์ของ

UWA

่ ช
มหาว ิทยาลัยทีม
ี อ
ื่ เสียงในระดับสากลพร้อม
้ เยีย
่ ค
่ ม
บุคลากรทีม
ี วามรูค
้ วามสามารถชัน
่ า่ ตืน
่ ตาตืน
่ ใจภายในเมืองที่
ว ิทยาเขตในสวนทีน
่ ด
น่าอาศัยมากทีส
ุ แห่งหนึง่ ของโลก
ตัง้ อยูร่ ิมแม่นำ�้ สวอนอันเก่าแก่
เดินมาจากสถานีรถไฟ Claremont ได้

ว ิทยาเขตแคลร์มองท์ของ

UWA (UWA CELT)

่ น
สถานทีอ
ั เพียบพร้อมส�ำหรับ การเร ียนรูภ
้ าษา
อังกฤษ
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ความสำ� เร็จของ
UWA CELT
หลักสูตรเชื่อมต่อ
ของ UWA CELT
หลักสูตรเชื่อมต่อของเราได้รับใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ระดับพร ีเมียมของ NEAS

ส�ำนั กพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
Australian Publisher’s
Award (รางวัลผูต
้ พ
ี ม
ิ พ์ของ
ออสเตรเลีย)
อาจารย์ของเรา เมลิซซา กรานส์โวทที, เคที่ ชีลส์
และเจนนี โรบินสัน ได้รับรางวัลผู้ตีพิมพ์ของ
ออสเตรเลียจากส�ำนักพิมพ์มหาว ิทยาลัย
อ็อกซ์ฟอร์ด จากการจัดท�ำและตีพิมพ์ชด
ุ หนังสือ
เร ียนส�ำหรับนักเร ียนภาษาอังกฤษวัยผูใ้ หญ่

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
รางวัลการวิจยั เชิงปฏิบต
ั กิ าร
อาจารย์ของเรา เจสสิกา ค็อบลีย์ (ซ้าย) และเบ็คกี้
สตีเว่น ได้รับรางวัลการว ิจัยเชิงปฏิบัตก
ิ ารของ
มหาว ิทยาลัยเคมบร ิดจ์ จากผลงานว ิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษ
นี่ส่งผลให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในห้องเร ียนเพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพูด
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
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ส�ำนั กพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
อาจารย์ของเรา หลุยซา ชาวาน และ จาแนล โท
เล็ท จัดท�ำและตีพิมพ์ชด
ุ หนังสือเร ียนหลักสูตร
IELTS ส�ำหรับนักเร ียนภาษาอังกฤษวัยผูใ้ หญ่

UWA เป็ นมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบ
ั
การยอมรับในระดับสากล

่ วามเป็ นเลิศ
ก้าวสูค

ได้รับการจัดอันดับ

อันดับที่

96
อันดับ 1

อันดับที่
ในโลกและ

ในรัฐเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย

(ARWU 2015)

1
อันดับที่ 25
อันดับ

อันดับ

1

ในออสเตรเลียและ

ในโลก

ของโลกในด้าน ว ิทยาศาสตร์เกษตรและ
ชีวว ิทยาศาสตร์ (Life and Agricultural

(จากการจัดอันดับของ QS ปี 2016)

เชื่อมต่อทั่วโลก

ของโลก

ในด้านการเกษตร โลก
ศาสตร์และว ิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ว ิศวกรรมเหมืองแร่
และจิตว ิทยา (QS 2016)

ในด้านอัตราการจ้างงานบัณฑิต

Sciences ARWU 2015)

ติดหนึ่งใน
อันดับสูงสุด

35

3
อันดับที่ 49
ในออสเตรเลียและ

+

+
4000
109
นักศึกษา
นานาชาติจาก

+

ประเทศ

ส�ำหรับการว ิจัย การสอน การก้าวสู่
สากล นวัตกรรม อัตราการมีงานท�ำ สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก และการเปิดรับคน
ทุกกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วม (การจัดล�ำดับ
มหาว ิทยาลัยโดย QS Stars)
สมาชิกของเคร ือข่ายมหาว ิทยาลัยทั่วโลก

(Worldwide Universities Network, WUN)

และเคร ือข่ายมหาว ิทยาลัยมาทาร ีกิ (Matariki

Network of Universities, MNU)

109,000+
ผูจ้ บการศึกษา

40,000

ที่อาศัยอยูใ่ นต่าง
ประเทศ

โครงสร้างหลักสูตรทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับสากล
ซึ่งสอดคล้องกับมหาว ิทยาลัยชั้นน�ำในยุโรป เอเชีย และอเมร ิกาเหนือ

ข้อมูลโดยย่อของเพิร์ท ออสเตรเลีย
่ ุดในออสเตรเลีย
เมืองที่มีคา่ ครองชีพต�ำ่ ทีส
* จากการส�ำรวจค่าครองชีพทั่วโลกของ Economist Intelligence Unit จ�ำนวน 131 เมืองในปี 2016 ประเมิน
จากค่าใช้จ่ายกว่า 200 รายการ รวมทั้งค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง และความบันเทิง

ประเทศต่างๆ

100 ประเทศ

นักศึกษาจะได้รับส่วนลด
ค่าเดินทาง 40%

ข้อมูลในเอกสารแผ่นพับนี้ใช้ส�ำหรั บนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ข้อมูลในเอกสารแผ่นพับนี้เป็นข้อมูลส�ำหรั บเดือนพฤษภาคม 2016 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต กล่าวคือ มหาว ิทยาลัยขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาและ/หร ือว ิธีการน�ำเสนอ และ/หร ือว ิธีการประเมินของแผนการศึกษาใดๆ และสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกแผนการศึกษาหร ือหลักสูตรใดๆ ที่เปิดสอน รวมถึงการก�ำหนดข้อจ�ำกัดต่างๆ ในการลงทะเบียนในแผนการ
ศึกษาหร ือหลักสูตร และ/หร ือที่จ ะท�ำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงส�ำหรั บหลักสูตรใดก็ตาม
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เส้นทางการเร ียนภาษาอังกฤษสู่
การศึกษาต่อที่ UWA
UWA CELT มีเส้นทางการเร ียนสองแบบในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่
มหาว ิทยาลัยก�ำหนดไว้ส�ำหรับการเข้าศึกษาในระดับปร ิญญาตร ีและ ปร ิญญาโท

เส้นทางส่วนใหญ่ทใี่ ช้คือผ่านหลักสูตรเชื่อมต่อ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและทักษะในการ
เร ียน (Academic English and Study Skills

Bridging Course) ของ UWA CELT เพื่อเข้า
เร ียนระดับอุดมศึกษาในมหาว ิทยาลัยได้โดยตรง
หลักสูตรนี้เหมาะที่สุดส�ำหรับนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานการเข้าเร ียนหลักสูตร

สภาพแวดล้อมทางว ิชาการได้ ก่อนที่จะเรมิ่
เร ียนในระดับอุดมศึกษา

•
•

เมื่อผ่านหลักสูตรเชื่อมต่อโดยได้คะแนน 70%
ขึ้นไปถือว่าตรงตามข้อก�ำหนดด้านทักษะภาษา

•

อังกฤษของมหาว ิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อ

เชื่อมต่อ และผู้ท่ีสามารถลงทะเบียนเร ียน

หลักสูตรระดับปร ิญญาตร ีและปร ิญญาโท ซึ่ง

หลักสูตรเข้มข้น 10 หร ือ 20 สัปดาห์ได้

ส่วนใหญ่ต้องการคะแนนสอบ IELTS ที่ 6.5 โดย

•

ทางเลือก 1:
่ มต่อด้านภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเชือ
่ การศึกษาและทักษะในการเร ียน
เพือ

•

เข้าศึกษาที่สูงกว่านั้น ตัวอย่างเช่น:

เร ียนแบบปรับเวลาได้และเต็มเวลา) ต้องได้

หลักสูตรเชื่อมต่อได้รับการออกแบบขึ้นส�ำหรับ

คะแนนรวม 75% ขึ้นไป และไม่มีทักษะใดได้

นักเร ียนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าศึกษาที่ UWA
แต่ความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังไม่ถึงระดับ
ที่ต้องการ

หลักสูตรบร ิหารธุรกิจระดับปร ิญญาโท (การ

•

คะแนนต�่ำกว่า 70%
หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ทั้งหมดต้องการ
คะแนนรวม 85% ขึ้นไป

โปรแกรมนี้ยังเหมาะกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาที่

UWA แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งต้องการสร้างความ
มั่นใจ เสร ิมสร้างความสามารถทางด้านภาษา

หลักสูตรเชื่อมต่อจะช่วยให้นักศึกษา:

•

และเพื่อให้สามารถรั บมือกับความต้องการของ

โปรแกรม 10 สัปดาห์

หลักสูตร 1 และ 2

หลักสูตร 2

IELTS

5.5 โดยคะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต�่ำ
กว่า 5.0

6.0 โดยคะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต�่ำ
กว่า 5.5

TOEFL iBT

58 (ขั้นต�่ำ 18 ในการเขียน 16 ในการพูด
และ 12 ในการฟังและการอ่าน)

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

Cambridge FCE

คะแนนขั้นต�่ำ 60 และต้องได้คะแนนเกิน
ครงึ่ หนึ่งส�ำหรั บทักษะแต่ละด้าน

คะแนนต�่ำสุด 75 และได้คะแนนระดับดี
ส�ำหรั บทักษะแต่ละด้าน

การสอบ Pearson Test of
English (Academic)

คะแนนรวม 49 โดยคะแนนแต่ละด้าน
ต้องไม่ต�่ำกว่า 42

คะแนนรวม 54 โดยคะแนนแต่ละด้าน
ต้องไม่ต�่ำกว่า 54

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของ

ระดับกลางขั้นสูงมีคะแนนอย่างต�่ำ 70%
( โดยไม่มีการทดสอบทักษะใดต�่ำกว่า

UWA CELT หลักสูตรภาษา
อังกฤษ เพื่อศึกษาต่อ

ระดับเตร ียมชั้ นสูงมีคะแนนอย่างต�่ำ

60%)

69% ( โดยไม่มีการทดสอบทักษะใดต�่ำ
กว่า 65%)

อย่างต�่ำ 60% ( โดยไม่มีการทดสอบ
ทักษะใดต�่ำกว่า 55%)

อย่างต�่ำ 65% ( โดยไม่มีการทดสอบ
ทักษะใดต�่ำกว่า 60%)
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นักศึกษาเป็นผู้เลือกเอง
พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
ศึกษาและการว ิจัยของออสเตรเลีย
พัฒนาทักษะระดับสูงในการคิดเชิงว ิเคราะห์

•

ศึกษาของออสเตรเลีย
หลักสูตร 2 ให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกฝนท�ำ
เอกสารงานว ิจัยและแฟ้มผลงานในสาขาว ิชา

•
•

ของตนเองและได้ฝึกฝนการน�ำเสนองานว ิจัย
พัฒนากลยุทธ์ในการสืบค้นอ้างอิงข้อมูลใน
งานเขียนทางว ิชาการได้อย่างถูกต้อง
พัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นนักเร ียนที่
พึ่งพาตนเองในการเร ียนที่มหาว ิทยาลัยใน
ออสเตรเลียได้โดยมีความมั่นใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษาได้อย่างอิสระและเหมาะสม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยูใ่ นระดับที่

โปรแกรม 20 สัปดาห์

UWA CELT

พัฒนาความรูด
้ ้านภาษาในสาขาว ิชาที่

UWA ต้องการ

ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำในการเข้าเร ียน
ข้อก�ำหนด

ต�ำราเร ียนรู ปแบบต่างๆ

และการคิดแบบไตร่ตรอง ภายใต้บร ิบทการ

มีคะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต�่ำกว่า 6.0 อย่างไร
ก็ตาม บางหลักสูตรที่ UWA จะมีข้อก�ำหนดการ

เร ียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและภาษาทีใ่ ช้ใน

หลักสูตรเชื่อมต่อของ UWA CELT ได้รับ
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ระดับพร ีเมียมของ

NEAS

หลักสูตรเชื่อมต่อระยะเวลา 20 สัปดาห์นี้มีสอง
หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีจ�ำนวนชัว่ โมง
เร ียนดังต่อไปนี้:
หลักสูตร 1 – โปรแกรม 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสูตร 2 - โปรแกรม 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

 ถ้าข้อก�ำหนดการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาต้องสูงกว่า 6.5 และไม่มีทักษะใดได้ต�่ำ
้ การเข้าเร ียนหลักสูตรเชื่อมต่อ 10
กว่า 6.0 ดังนัน
สัปดาห์ จะช่วยให้ไม่ต�่ำกว่าเกิน 0.5 ส�ำหรับระดับ

คะแนนทักษะแต่ละด้าน และคะแนนโดยรวม โปรด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ UWA CELT
ที่: celt.uwa.edu.au/courses/pathways

่ มต่อ
ตัวอย่างตารางเวลาเร ียนส�ำหรับหลักสูตรเชือ

หลักสูตร 2

หลักสูตร 1 & 2

่ มต่อ (ตารางเร ียนที่แสดงไว้)
หลักสูตรเชือ

หลักสูตร 1 – โปรแกรม 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หลักสูตร 2 – โปรแกรม 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส บดี

8.30 น . 10.30 น .

ในกลุ่ม BC
สัมมนานักศึกษา 1
8.45 น. - 9.15 น.

สัมมนานักศึกษา 2
8.45 น. - 9.15 น.

ในกลุ่ม BC

ในกลุ่ม BC

ทั กษะในการเรยน
ี
และการว ิจัย

การพูด
พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของโลก

การอ่านเชิ งว ิเคราะห์
การอ่านบทในต�ำรา

การพูด
การน�ำเสนอสั้นๆ
เกี่ยวกับปัญหาข้อกังวลต่างๆ

ในกลุ่ม BC
การฝึกการฟั ง

ในกลุ่ม BC
การเขี ยนสรุ ป

ในกลุ่ม BC
ทักษะเชิ งบูรณาการ

ในกลุ่ม BC
การฝึกอ่าน

ในกลุ่ม BC
ไวยากรณ์/การเขี ยน
ค�ำศัพท์การท�ำรายงาน

ในกลุ่ม BC
ทักษะการอ่าน
หัวเรอื่ ง จุดประสงค์ ผู้ฟัง
และน�้ำเสียง

ในกลุ่มโต้วาที
การพูด
โต้วาทีอย่างเป็นทางการเรอื่ ง
ปัญหาของโลกและเพศ

ในกลุ่มวจัิ ย เอกสารงาน
วจัิ ย
การเขียนสมมติฐาน

การค้น คว้าอิสระ

10.45 น . 12.45 น .

ในกลุ่ม BC
*
13.15 / 13.30 น. - การอ่าน
14.30 / 14.45 น . ประเภทข้อความและรู ปแบบ

*ขึ้นอยู่กับห้อง

โวหาร

สัมมนานักศึกษา 3
8.45 น. - 9.15 น.

ศุกร์
ในกลุ่ม BC

การถอดความ
การฝึกอ้างอิง ถอดความ และ
สรุ ป

เร ียนที่ว่าง

นักเร ียนทีไ่ ม่มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรเชื่อมต่อ (Bridging Course) มีทางเลือกที่จะปรั บปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของตนให้ดีขึ้นได้โดยเรมิ่ ด้วยการเร ียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ หร ือหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปที่ UWA CELT

ทางเลือกที่ 2:

่ ศึกษาต่อ + การสอบ IELTS/TOEFL
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ
อีกหนึ่งตัวเลือกส�ำหรับเส้นทางเข้าศึกษาต่อใน

ด้วยการจัดให้มีรูปแบบเช่นนี้เพื่อพัฒนาความรู้

มหาว ิทยาลัยสามารถท�ำได้โดยเร ียนหลักสูตร

และความสามารถของนักศึกษา หลักสูตรนี้จึง

ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อของมหาว ิทยาลัย ร่วม

เสนอว ิธีการที่จะช่วยสนับสนุนผู้เร ียนได้อย่างมี

กับการเตร ียมความพร้อมในการสอบ IELTS

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางว ิชาการและ

หร ือ TOEFL

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นถึงความ
ต้องการของผู้เร ียนร่วมกับผลประเมินความ

ในขณะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ

ส�ำเร็จในการเร ียนตามกลุ่มผู้เร ียนของแต่ละชั้น

เป็นหลักสูตรที่มโี ครงสร้างการสอนพื้นฐาน ซึ่ง

เร ียน ดังนั้นนักเร ียนที่เลือกเร ียนภาษาอังกฤษใน

มีระยะเวลาเร ียนห้าสัปดาห์ แต่จะถูกปรับเนื้อหา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อจะต้องเข้า

หลักสูตรในทุกภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับ

สอบ IELTS หร ือ TOEFL ทางอินเทอร์เน็ตด้วย

งานวิจัยระดับโลก
สาขางานว ิจัยที่ครอบคลุม
ของ UWA ทั้งหมดได้รับ
การประเมินว่าตรงตาม
มาตรฐานโลกหร ือสูงกว่า

+

75

ความต้องการของกลุ่มผู้เร ียน

ศูนย์และ
สถาบันการว ิจัย

UWA CELT เป็ นเจ้าภาพจัดการสอบ IELTS และ TOEFL
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

7
นักเร ียนที่ต้องการเข้าสอบ IELTS
สามารถด�ำเนินการได้ที่ศูนย์ทดสอบ
IELTS ของ UWA

นักศึกษาที่มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วม
ในการสอบ TOEFL สามารถด�ำเนิน
การได้ผ่านเว็บไซต์น:้ี

ไปที:่ www.ielts.uwa.edu.au

ไปที:่ www.ets.org/toefl/ibt/

register

นั กวิจยั
ทีถ่ กู อ้างถึง
อย่างมาก
(highlycited.com)

เลือกว ิทยาเขตแคลร์มองท์ให้เป็น
ศูนย์การทดสอบของคุณ
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หลักสูตร ELICOS
UWA CELT เสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รบั การรับรอง ในหลักสูตรภาษาอังกฤษทัว่ ไป ภาษา
่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การ
อังกฤษเพือ่ ธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพือ่ ศึกษาต่อ รวมทัง้ การเตรียมตัวเพือ่ การสอบอืน
ยอมรับในระดับสากล เช่น การสอบของมหาวิทยาลัยเคมเบริดจ์ IELTS, TOEFL และ TOEIC การ
้ อยูก่ บั เป้ าหมายและระดับความสามารถทางภาษาของ
เลือกหลักสูตรทีเ่ หมาะทีส่ ด
ุ ส�ำหรับคุณจะขึน
คุณ UWA CELT มีหลักสูตรหลากหลาย ส�ำหรับผูเ้ รียนตัง้ แต่ระดับเริม
่ ต้นไปจนถึงระดับสูง เพือ่
ช่วยคุณพัฒนาความช�ำนาญในการใช้ภาษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

General English (GE)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

Business English (BE)

่ ศึกษาต่อ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ

(English for Academic
Purposes, EAP)

ระยะเวลาหลักสูตร: ตั้งแต่ 5 ถึง 45 สัปดาห์

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห์

ระยะเวลาหลักสูตร: ตั้งแต่ 5 ถึง 45 สัปดาห์

ช่วงเวลาเปิดรั บสมัคร: 9 ครั้งต่อปี

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนนักศึกษา

ช่วงเวลาเปิดรั บสมัคร: 9 ครั้งต่อปี

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับการสอน: ระดับเรมิ่ ต้นจนถึงขั้นสูง

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับสูง

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะส�ำหรับผู้เร ียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ส�ำหรับผู้เร ียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ เหมาะ

ที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

ที่สนใจภาษาเพื่อใช้ในธุรกิจและการท�ำงาน

ส�ำหรับผู้เร ียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถ

ด้วยภาษาอังกฤษให้ดีข้ึน หลักสูตรเหล่านี้ยังเป็น

หลักสูตรห้าสัปดาห์แต่ละหลักสูตร มุ่งเน้นหัวข้อ

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตร ียมความพร้อมก่อนเข้า

เส้นทางที่น�ำไปสูโ่ ปรแกรมการเร ียนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับธุรกิจตามความสนใจของนักศึกษา

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศทีใ่ ช้ภาษา

อื่นๆ ทั้งหมดที่ UWA อีกด้วย หลักสูตรห้า

เช่น การท่องเที่ยว การตลาด และการท�ำธุรกิจ

อังกฤษเป็น ภาษาพูด ในหลักสูตรการเร ียนห้า

สัปดาห์จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะการ

ระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

สัปดาห์ ผู้เร ียนจะพัฒนาทักษะในการฟังและ

อ่านและการฟัง พร้อมกับพัฒนาทักษะการเขียน

จะช่วยให้ผู้เร ียนรูจ
้ ักใช้ศัพท์ทางธุรกิจ สามารถ

การจดบันทึก ทักษะในการสัมมนาและการน�ำ

และพูดให้เข้าใจได้ชัดเจนและในขณะเดียวกันก็

ฟังและอ่านเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ

เสนองาน รวมถึงทักษะในการอ่านและเขียนเชิง

สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ด้วยความมั่นใจ

และเขียนรายงาน จดหมาย และการสื่อสารทาง

ว ิชาการ นักศึกษาจะเร ียนรู้ทักษะในการค้นคว้า

ธุรกิจในรู ปแบบอื่นๆ ได้ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

หาข้อมูลในห้องสมุด และพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลออนไลน์

เพื่อธุรกิจ นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถใน

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังจะ

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท�ำธุรกิจและ

ได้เร ียนรูถ
้ ึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการ

facebook.com/UWACELTStudents

เข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาความ

ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

สอบถาม UWA
เว็บไซต์ค�ำถามค�ำตอบออนไลน์
ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาสามารถค้นหา
ค�ำตอบและค�ำถามที่มีผู้เคยถามมาแล้ว
หร ือส่งค�ำถามของตนเองเข้ามาทางออนไลน์

www.askuwa.edu.au

8 University of Western Australia

รู้เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
หมายเหตุ: EAP จะไม่จัดหลักสูตรเข้าศึกษาใน
หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ประชาสัมพันธ์เฉพาะ

หลักสูตรปร ิญญาที่ UWA โดยตรงให้ นักศึกษา

ภายใน และจะเปิดหลักสูตรเมื่อมีจ�ำนวน

หลักสูตร EAP จะต้องเข้าสอบ IELTS หร ือสอบ

นักศึกษาเพียงพอ

TOEFL ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้า
ศึกษาต่อได้

การเตร ียมความพร้อมเพื่อการสอบ

IELTS

การเตร ียมความพร้อมเพื่อการสอบ

TOEFL

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห์

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห์

ช่วงเวลาเปิดรั บสมัคร: 5 ครั้งต่อปี

ช่วงเวลาเปิดรั บสมัคร: 3 ครั้งต่อปี

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูง

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับ
เตร ียมชั้ นสูง

UWA CELT มีหลักสูตรเพือ่ เตร ียมความพร้อม
ส�ำหรับการสอบ International English
Language Testing System (IELTS) ซึง่ เป็นการ

พร้อมส�ำหรับการสอบ TOEFL ทีไ่ ด้รับการ

ทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติทไี่ ด้รบ
ั การ

TOEFL สามเทอมต่อปี คือก่อนการสอบในเดือน

ยอมรับในระดับสากล เราจัดการสอนแบ่งเป็น 5 เทอม
ต่อปีสำ� หรับหลักสูตรเข้มข้น 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ UWA CELT ยังมีหลักสูตรเข้มข้นเพื่อ
เตร ียมการสอบ IELTS แบบพาร์ทไทม์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรเร ียนภาคค�่ำสี่สัปดาห์หร ือหนึ่งสัปดาห์
ตลอดปี
นักศึกษาที่ต้องการสอบ IELTS จะสามารถลง

UWA CELT เสนอหลักสูตรเพื่อเตร ียมความ
ยอมรับในระดับสากล เราจัดหลักสูตรเตร ียมสอบ
มกราคม มีนาคม และมิถุนายน
นอกจากนี้ UWA CELT ยังมีหลักสูตรเข้มข้นหนึ่ง
สัปดาห์แบบพาร์ทไทม์ ที่จะเปิดสอนสี่ครั้งต่อปี
นักศึกษาที่ต้องการสอบ TOEFL สามารถลง
ทะเบียนและเข้าสอบที่ศูนย์ทดสอบ TOEFL ของ

UWA ที่ว ิทยาเขตแคลร์มองท์

ทะเบียนและเข้าสอบที่ศูนย์ทดสอบ IELTS ของ

UWA ที่ว ิทยาเขตเนดแลนด์

การเตร ียมความพร้อมเพื่อการสอบ

TOEIC

่ การสอบของ
การเตร ียมความพร้อมเพือ
มหาว ิทยาลัยเคมบร ิดจ์: FCE & CAE

ระยะเวลาหลักสูตร: 5 สัปดาห์

ระยะเวลาหลักสูตร: 10 สัปดาห์

ช่วงเวลาเปิดรั บสมัคร: 2 ครั้งต่อปี

ช่วงเวลาเปิดรั บสมัคร: 3 ครั้งต่อปี

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

รู ปแบบการสอน: 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูง

ระดับการสอน: ระดับกลางขั้นสูงจนถึงระดับสูง

UWA CELT เสนอหลักสูตรเพื่อเตร ียมความ

UWA CELT เสนอหลักสูตรเพื่อเตร ียมความ

พร้อมส�ำหรับการสอบ TOEIC ทีไ่ ด้รับการ

พร้อมส�ำหรับการสอบภาษาอังกฤษของมหาว ิท-

ยอมรับในระดับสากล ส�ำหรับหลักสูตร 20

ยาลัยเคมบร ิดจ์ ทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับ

ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบบเข้มข้น จะมีการเปิดการ

สากล หลักสูตร Cambridge มีสามภาคเร ียน

สอนให้สองเทอมต่อปี

ต่อปี ก่อนการสอบในเดือนมีนาคม มิถุนายน

นอกจากนี้ UWA CELT ยังมีหลักสูตรเข้มข้น

ของนักเร ียนให้มโี อกาสได้รับใบรับรองภาษา

หนึ่งสัปดาห์แบบพาร์ทไทม์ ที่จะเปิดสอนสี่ครั้ง

อังกฤษระดับสูง (Certificate in Advanced

ต่อปี

English) (CAE) ส�ำหรับนักเร ียนระดับเตร ียม

และธันวาคม UWA CELT เตร ียมความพร้อม

ชั้นสูง และใบรับรองแรกส�ำหรับภาษาอังกฤษ

(First Certificate in English) (FCE) ส�ำหรับ
นักเร ียนระดับกลางขั้นสูง
หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ประชาสัมพันธ์เฉพาะ
ภายใน และจะเปิดหลักสูตรเมื่อมีจ�ำนวน
นักศึกษาเพียงพอ
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ความก้าวหน้าของหลักสูตร
้
่ ำ� หนด นอกจากนัน
ตารางความก้าวหน้าด้านล่างแสดงหลักสูตรและระดับต่างๆ ของ UWA CELT รวมทัง้ จ�ำนวนสัปดาห์การศึกษาทีก
ยังมีการเทียบเคียงโดยประเมินระหว่างระดับการศึกษาของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของยุโรป (Common
่ อ
้ งเร ียนให้
European Framework of Reference (CEFR) กับระดับการศึกษาภาษาอังกฤษของ UWA CELT ด้วย เรอื่ งส�ำคัญทีต
่ นระดับของ UWA CELT คือระดับโดยประเมินและอิงกับคะแนนเฉลีย
่ จากผูเ้ ร ียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
ทราบคือการเลือ
ระดับ UWA CELT

เท่ากับระดับ

หลักสูตรและโปรแกรม UWA CELT

CEFR

หลักสูตรภาษา
อังกฤษทั่วไป
ระดับเรมิ่ ต้น

A1

5 สัปดาห์

ระดับเรมิ่ เร ียน

A2

10 สัปดาห์

ระดับเตร ียมชั้นกลาง

A2+

10 สัปดาห์

ระดับกลาง 1

B1

10 สัปดาห์

ระดับกลาง 2

B1

10 สัปดาห์

ระดับกลางขั้นสูง

B2

10 สัปดาห์

ระดับเตร ียมชั้นสูง
ระดับสูง

B2+

10 สัปดาห์

C1

5 สัปดาห์

Cambridge

TOEIC

TOEFL

IELTS

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจ

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อศึกษาต่อ

หลักสูตร
เชื่อมต่อ

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

รวมกับการ

เข้าศึกษาต่อ

หร ือ TOEFL

ปร ิญญาตร ี และ

ในมหาว ิทยาลัย

ใหญ่โดยตรง

การเตร ียมความพร้อมเพื่อการสอบ

FCE

10 สัปดาห์
CAE
10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

5 สัปดาห์

10 สัปดาห์

10 สัปดาห์

5 สัปดาห์

5 สัปดาห์

ภาษาอังกฤษ

เพื่อการใช้ชีว ิต
และเป็นเส้น

ทางสูโ่ ปรแกรม

UWA ทั้งหมด
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การทดสอบภาษาอังกฤษทีไ่ ด้รับการยอมรั บในระดับสากล

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ทดสอบ IELTS หลักสูตรระดับ

่ เข้าศึกษาต่อ ปร ิญญาโทส่วน
เพื่อธุรกิจและ เพือ
การพาณิชย์

ตัวอย่างตารางเวลาเร ียนส�ำหรับหลักสูตร ELICOS
UWA CELT จัดตารางเวลาเร ียนแบบสองช่วงเวลา (dual timetables) ส�ำหรับโปรแกรม ELICOS ของเรา ซึ่งประกอบด้วย:
• หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)
• หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ (English for Academic Purposes)
• หลักสูตรเตร ียมความพร้อมเพื่อการสอบ: IELTS, TOEFL, TOEIC และการสอบของมหาว ิทยาลัยเคมบร ิดจ์ : FCE & CAE
นักเร ียนสามารถเลือกเร ียนในช่วงเช้าตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 12.45 น. หร ือช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.15 น. ถึง 17.30 น. ก็ได้ นักเร ียนไม่
จ�ำเป็นต้องระบุว่าอยากลงทะเบียนโดยใช้ตารางเวลาใด ศูนย์จะจัดตารางเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดส�ำหรั บนักเร ียนโดยอิงกับระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเร ียนและความต้องการทั่วไป

โปรแกรมช่วงเช้า
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

8.30 น. 10.30 น.

ค�ำศั พท์
ฝึกฝนจากการเร ียนรู้ตามหัวข้อ
ประจ�ำสัปดาห์

การพัฒนาและความถูกต้อง
ของ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษและ
การใช้งาน

ทักษะการอ่าน
กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะเชิงบูรณาการ
งานโครงการออนไลน์

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นการ
พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ การใช้
งาน และการเขียน

10.45 น. -

ทักษะการฟัง
ทักษะเชิงบูรณาการโดยเน้น
กลยุทธ์ พัฒนาความเข้าใจใน
การฟัง

ทักษะการพูด
กลยุทธ์ในการพัฒนาใช้ภาษาให้
ชัดเจนและคล่องแคล่ว

ทักษะการเขียน
ฝึกฝนพัฒนาทักษะในขั้นตอน
การเขียน

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นพัฒนา
ด้านค�ำศัพท์และทักษะการอ่าน

ทักษะเชิงบูรณาการ
ปฏิบัติจร ิงโดยเน้นการสื่อสารด้าน
การพูดและฟัง

12.45 น.

โปรแกรมช่วงบ่าย
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

13.15 น. 15.15 น.

ค�ำศั พท์
ฝึกฝนจากการเร ียนรู้ตามหัวข้อ
ประจ�ำสัปดาห์

การพัฒนาและความถูกต้อง
ของ ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษและ
การใช้งาน

ทักษะการอ่าน
กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านให้มีประสิทธิภาพ

ทักษะเชิงบูรณาการ
งานโครงการออนไลน์

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นการ
พัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ การใช้
งาน และการเขียน

15.30 น. 17.30 น.

ทักษะการฟัง
ทักษะเชิงบูรณาการโดยเน้น
กลยุทธ์ พัฒนาความเข้าใจใน
การฟัง

ทักษะการพูด
กลยุทธ์ในการพัฒนาใช้ภาษาให้
ชัดเจนและคล่องแคล่ว

ทักษะการเขียน
ฝึกฝนพัฒนาทักษะในขั้นตอน
การเขียน

ทักษะเชิงบูรณาการที่เน้นพัฒนา
ด้านค�ำศัพท์และทักษะการอ่าน

ทักษะเชิงบูรณาการ
ปฏิบัติจร ิงโดยเน้นการสื่อสารด้าน
การพูดและฟัง

โปรแกรมภาษาอังกฤษของ UWA เน้นไป
่ ารสอนและการเร ียนรูค
ทีก
้ ณ
ุ ภาพสูงสุด
บวกกับการปฏิบต
ั จ
ิ ร ิงและปฏิสม
ั พันธ์ใน
้ ะท�ำให้ผเู้ ร ียนเกิด
ระดับสูง ซึ่งทั้งหมดนีจ
ความสนุกสนานอย่างยิ่ง
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การศกึ ษาดูงาน
ถ้ากลุ่มนักศึกษามีความประสงค์ที่จะได้
สัมผัสประสบการณ์ที่มหาว ิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียและ UWA CELT การ
ศึกษาดูงานแบบระยะสั้นซึ่งประกอบ
ด้วยสาขาใดสาขาหนึ่งหร ือทั้งหมด
ดังต่อไปนี้ - การศึกษาเชิงว ิชาการ
วัฒนธรรมออสเตรเลีย และภาษา
อังกฤษ - จะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ
นักศึกษานานาชาติเดินทางมายัง UWA
เพื่อศึกษาดูงานเนื่องจากหลายเหตุผล
พวกเขาอาจไม่เคยเดินทางออกนอก
ประเทศบ้านเกิด หร ือไม่เคยไปประเทศ
ออสเตรเลียมาก่อน พวกเขาอาจอยาก
สัมผัสประสบการณ์การศึกษาระดับโลก
ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม หร ืออยาก
เห็นสัตว์แปลกๆ อย่างจิงโจ้ หมีโคอาล่า
หร ือตัวควอกก้าแบบใกล้ๆ
ประสบการณ์แปลกใหม่เหล่านี้เป็นเรอื่ ง
ที่น่าตื่นเต้น และจะมีตัวเลือกให้คณ
ุ
เกือบตลอดระยะเวลาที่มีการศึกษาดู
งาน:

1. การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ – การศึกษาดูงาน

ทั่วไปส�ำหรั บนักศึกษาที่มาจากสาขา
ว ิชาต่างๆ ประกอบด้วยการศึกษา
วัฒนธรรมอะบอร ิจิน การเดินป่า
พายเร ือคายัค ชมสวนพฤกษชาติ
และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

2. การศึกษาดูงานด้านว ิทยาศาสตร์ –
ผสมผสานความรูด
้ ้านฟิสิกส์
ชีวว ิทยาของพืช ชีวว ิทยามนุษ ย์
และชีวเคมี

3. การศึกษาดูงานด้านธุรกิจ –

เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น�ำ การ
ก�ำหนดเป้าหมายและการบร ิหาร
จัดการ

4. การศึกษาดูงานด้านกฎหมาย –

ประกอบด้วยการบรรยายว ิชา
กฎหมาย การเร ียนนอกสถานที่ท่ี
ศาล รัฐสภา และคุกประวัติศาสตร์

5. การศึกษาดูงานด้านการเกษตร –

ประกอบด้วยการศึกษานอกสถานที่
โดยเดินทางไปยังฟาร์มแห่งอนาคต
(Future Farm) ของ UWA การ
ท�ำงานในฟาร์มแบบชีวพลวัตร การ
ท�ำการเกษตรแบบยั่งยืนของชนเผ่า
อะบอร ิจิน

6. การศึกษาดูงานด้านการเป็น
ผู้น�ำด้านสังคม – โปรแกรมที่เน้น

กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการตั้ง
แคมป์ในป่า การเป็นอาสาสมัคร การ
ท�ำงานกับเยาวชนที่มีปัญหา และ
ดูแลผู้พิการ

7. การศึกษาดูงานด้านการออกแบบ –
โปรแกรมที่เน้นการจัดท�ำโครงงาน
โดยร่วมมือกับสาขาต่างๆ ในด้าน
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
ว ิจิตรศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรอไม่
ื
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน
เรอื่ งเกี่ยวกับการศึกษาดูงานและ
หลักสูตรที่เรามอบให้ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรด
ติดต่อเราที:่

8. การศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม
ออสเตรเลียและอังกฤษ – เหมาะ

ส�ำหรับโรงเร ียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ว ิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาว ิทยาลัย
่ อ
ทีต
้ งการมอบประสบการณ์ดา้ นภาษา
่ ใี ห้แก่นก
อังกฤษทีด
ั เร ียน การศึกษา
่ ะประทับอยูใ่ นความทรงจ�ำ
ดูงานทีจ
่ วข้องกับอาหาร สัตว์นา่ รักๆ
นี้ ยังเกีย
และพืชพรรณต่างๆ ของออสเตรเลีย
อีกด้วย

โทร +61 8 6488 2270
อีเมล studytours@uwa.edu.au
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เปิดความคิดรับสิง่ ใหม่
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ค�ำยืนยันจาก
นั กศกึ ษา

“ตอนนี้ผมก�ำลังศึกษาระดับปร ิญญาโทแบบเร ียนรายว ิชา
(coursework) คณะว ิศวกรรมสาขาน�้ำมันและก๊าซ ที่
UWA และผมจบการศึกษาหลักสูตรเชื่อมต่อ 10 สัปดาห์
จาก UWA CELT
จากการลงหลักสูตรเชื่อมต่อนี้ ผมได้เร ียนรู้ทักษะต่างๆ ที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาในปัจจุบันของผม ตัวอย่างเช่น
การน�ำเสนอเป็น ภาษาอังกฤษ การเขียนบทความทาง
ว ิชาการ และการท�ำว ิจัยอย่างอิสระ ทักษะต่างๆ เหล่านั้นได้

“ก่อนอื่น ฉันอยากขอบคุณ UWA ค่ะ เพราะตอนนี้ความฝัน
ของฉันเป็นความจร ิงแล้ว ฉันอยากบอกว่าคนเรานั้นสามารถ
ท�ำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ค่ะ หลักสูตรเชื่อมต่อช่วยให้
ฉันพัฒนาไม่เพียงแต่ทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ชีว ิตของ
ฉันก็ดีข้ึนด้วย”
ว ิคตอเร ีย ฟิกโู รอา บัสตอส
เวเนซุเอลา

ถูกน�ำไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรปร ิญญาโทของผมอย่าง
ต่อเนื่อง
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดส�ำหรับนักเร ียนนานาชาติส่วนใหญ่ ที่จร ิงแล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษ แต่

เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาไปสู่การศึกษาในเชิงว ิชาการ หลักสูตรเชื่อมต่อนี้จะช่วยใน
การปรับตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ UWA ได้อย่างดีเยี่ยม”
เจียงซี เป่ย (จอร์จ)
จีน

“ฉันเร ียนจบหลักสูตร BC 20 สัปดาห์ท่ี UWA CELT ในปี 2015 และตอนนี้
ฉันก�ำลังศึกษาหลักสูตรปร ิญญาโทสาขาการแปลที่ UWA นี่เป็นหลักสูตร
ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จร ิงและมีประโยชน์จร ิงๆ ค่ะ ฉันได้เร ียนรู้ทักษะต่างๆ
เช่นการจดโน้ต การถอดความ การสรุ ป และการเขียนเชิงว ิชาการ ทักษะ
เหล่านี้จ�ำเป็นส�ำหรับการเร ียนปร ิญญาของคุณ ฉันขอแนะน�ำให้นักศึกษา
ทุกคนเร ียนหลักสูตรเชื่อมต่อนี้ค่ะ”
โมนิก้า หวัง (ขวา)
จีน

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรเชื่อมต่อ ปัจจุบันเข้าศึกษาในหลักสูตรปร ิญญาโท
เพื่อการแปล (Masters of Translation Studies) ของ UWA
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“หลักสูตรเชื่อมต่อช่วยยกระดับทักษะทางว ิชาการ
ของผมให้สูงขึ้น และท�ำให้ผมเข้าใจวัฒนธรรมของ
ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้มโี ครงสร้างหลักสูตรที่จัดระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมด้วยว ิธีการสอนที่ดีท่ีสุด และ
ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาให้สามารถก้าวเข้าสู่
สาขาว ิชาการต่างๆ ที่มหาว ิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนได้
ในระหว่างการศึกษาของผม ผมได้รับความช่วยเหลือ
จากบรรดาอาจารย์ที่เป็นมิตรและมีคุณวุฒิเหมาะสม
รวมทั้งอาจารย์ท่ีปร ึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์

UWA CELT ท�ำให้ผมมีความพร้อม ด้วยทักษะและ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อเรมิ่ ศึกษาต่อใน
ระดับปร ิญญาเอกของผมในสาขาสังคมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาที่ UWA และเพื่อชีว ิตในอนาคตของ
ผมด้วย”
อาลี เซอร์วาน อับดุลการ ิม
อิรัก – เคอร์ดิสถาน

“UWA Centre for English Language Teaching (UWA CELT) ท�ำได้
เกินความคาดหวังและเป้าหมายที่ฉันตั้งเอาไว้อย่างสูงเลยค่ะ ฉันเรมิ่ จาก
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และอีกไม่นานก็จะจบหลักสูตรเชื่อมต่อแล้ว ซึ่ง
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของฉันดีขึ้นมากเลยค่ะ ฉันรอคอยอย่างใจจดจ่อที่จะ
ได้เรมิ่ ศึกษาหลักสูตรปร ิญญาโทของ UWA ในสาขาโรคติดต่อค่ะ”
ซานญ่า ซิมโู นว ิช

บอสเนียและเฮอร์เซโกว ีนา

“เราเลือก UWA CELT เพราะเป็นสถาบันของมหาว ิทยาลัย University of
Western Australia ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า UWA CELT จะให้ระบบการศึกษาที่ดี
ที่สุด เมื่อเราเรมิ่ เร ียนหลักสูตรนี้ เรารูส
้ ึกประทับใจมากกับอาจารย์ เพื่อนๆ และ
รู ปแบบในการสอน นอกจากนี้ เรายังได้พบปะกับเพื่อนๆ จากทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น
บราซิล ฝรั่งเศส อิตาลี ซาอุดิอาระเบีย โคลอมเบีย และเกาหลี”
กนกพิชญ์ รุ่งโรจน์ (แจน) & ภัคจิรา สธาณีกุล (ป็อป)
ไทย

“เหตุผลของฉันที่เร ียนภาษาอังกฤษที่ UWA CELT คือเพื่อให้ตัวเองมีโอกาส
มากขึ้นที่จะหางานท�ำดีๆ ได้ในอนาคตค่ะ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดที่ UWA CELT
คือ คลาสเร ียนต่างๆ ที่น่าสนใจ การท�ำเว ิร์คชอปและกิจกรรมต่างๆ ก็สนุกมาก
ค่ะ โดยเฉพาะศิลปะทีไ่ ด้รับแรงบันดาลใจจากเผ่าอะบอร ิจินแบบดั้งเดิม และ
เรายังมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในขณะที่ท�ำกิจกรรมนีไ้ ปด้วย”
ไดอานา ออร์เตก้า – นักวางแผนการขนส่งในเขตเมือง (ว ิศวกร)
โคลอมเบีย
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นั กศกึ ษา
กิจกรรม & การท่องเทีย่ ว

กิจกรรมและการท่องเที่ยว
UWA CELT มีว ิทยาเขตที่มีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลาและหลากหลาย โดยมีการด�ำเนิน
กิจกรรมทางสังคมและการท่องเที่ยวให้แก่
นักศึกษา

นักศึกษาจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ในเพิร์ทและส�ำรวจเมืองที่พวกเขาใช้ชีว ิตอยู่
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการสนทนาและทักษะการ
ฟัง พร้อมทั้งท�ำความรูจ
้ ักกับผู้คนที่จะกลายเป็น
เพื่อนกันไปตลอดชีว ิต
กิจกรรมและ/หร ือการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ค่าใช้จ่ายไม่แพงหร ืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
ด้วยซ�้ำ กิจกรรมและการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่
นักศึกษาของเราชื่นชอบ คือการเดินทางไปท่อง
เที่ยวที:่

•
•
•
•
•
•

ชายหาดคอทเทสโล
การชกมวย
ชั้นเร ียนศิลปะและการสนทนา
สวนสัตว์คาเวอร์แชม ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค

•
•
•
•
•
•
•

มุมงานประดิษ ฐ์

ล่องเร ือในแม่น�้ำสวอน
ท่องเที่ยวที่หุบเขาสวอนวัลเลย์ – โรงงานช็อค
โกแล็ตและชิมไวน์
การแข่งกีฬา
การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ
ชมรมร้องเพลง
เกาะร็อตเนสต์
เจ้าหน้าที่ระดมทุน
ฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ

หากคุณอยากทราบว่านักศึกษาปัจจุบันของเรา
มีความสุขกับชีว ิตในว ิทยาเขตแค่ไหน เข้าไปดูใน
เพจเฟสบุ๊คของเราได้ท่ี:

facebook.com/UWACELTstudents

จิงโจ้ท่ีเชื่องและเป็นมิตรที่สวนสัตว์คาเวอร์แชม ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค
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เกาะรอทเนสท์

บาร์ บีคิวส�ำหรั บนักศึกษา

ฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ

สวนสัตว์คาเวอร์แชม ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมและการท่องเที่ยวของเรา

ชั้ นเร ียนศิลปะและการสนทนา – ต้นไม้แห่งชีว ิต

การชกมวย

การปรุ งอาหารเพื่อสุขภาพ

การแข่งกีฬา

ชายหาดคอทเทสโล

การแข่งกีฬา

งานเลี้ยงน�้ำชายามเช้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเพื่อระดมทุน

ชมรมร้องเพลง

มุมงานประดิษ ฐ์

(THE TREE OF LIFE)
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สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
และบริการต่างๆ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ห้องเร ียนทันสมัยพร้อมไวท์บอร์ดแบบ
อินเทอร์แอคทีฟ อุปกรณ์แสดงผล และ
คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ e-learning
ห้องสมุดที่มีทรัพยากรพร้อมสรรพ
ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเคร ือข่ายครบวงจร
สองห้อง
บร ิการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและอีเ มลฟร ี
ทั่วว ิทยาเขตของมหาว ิทยาลัย
ศูนย์รวมนักศึกษา (เพื่อพักผ่อนและคลาย
เคร ียด)
ครัวส�ำหรับนักศึกษา
คาเฟ่ภายในว ิทยาเขต
รถขายกาแฟในว ิทยาเขต
บร ิการให้ค�ำปร ึกษาแก่นักเร ียน
ห้องส�ำหรับสวดมนต์
ศูนย์ทดสอบส�ำหรับการสอบ IELTS
และ TOEFL

รถขายกาแฟในว ิทยาเขต
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•

•
•
•
•

•
•

ศูนย์กีฬามียิมเนเซียมที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน
สนามสควอซ บาสเกตบอล แบดมินตัน และ
เทนนิส โต๊ะ ปิงปอง รวมทั้งสนามคร ิกเกตและ
ฟุตบอล
ศูนย์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวพร้อมครูสอนยูโด
ระดับสากล
สระว่ายน�้ำอุ่น ภายในว ิทยาเขต
สโมสรนักศึกษา (สหภาพ) ที่ประกอบด้วย
ชมรมความสนใจพิเศษต่างๆ และชมรมเพื่อ
การพบปะสังสรรค์
หลักสูตรสันทนาการเช่น ถ่ายภาพ กีตาร์
โยคะ พิลาทิส แล่นเร ือใบ ซุมบา ไต่หน้าผา
และอื่นๆ (www.sport.uwa.edu.au/

recreate)

•
•
•
•
•
•
•
•

ร้านค้า ร้านหนังสือ และส�ำนักงานไปรษณีย์
พร้อมบร ิการครบครัน
โรงแรมขนาดเล็กของมหาว ิทยาลัยใน
ว ิทยาเขตครอว์ลีย์
ตัวแทนท่องเที่ยวทีใ่ ห้บร ิการและข้อมูล
หลากหลายครบถ้วน
บร ิการให้ค�ำปร ึกษาแก่นักเร ียน
เทศกาลและงานประจ�ำฤดูกาล
หอแสดงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ภายใน
ว ิทยาเขต
คอนเสิรต
์ ฟร ีในช่วงพักกลางวัน
UniAccess ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
ทุพพลภาพ

ศูนย์การแพทย์ท่ีมีหมอและพยาบาลผู้มี
ประสบการณ์ในการรักษานักเร ียนท้องถิ่น
และนักเร ียนต่างชาติ
ศูนย์ให้บร ิการทางธนาคารและเครดิตยูเนียน

ศูนย์ทดสอบ IELTS ของ UWA

นกคุกคาบาร่ า (KOOKABURRA) ก�ำลังเปล่งเสียงหัวเราะที่ UWA CELT

ชีวต
ิ นั กศกึ ษา

การศึกษาต่อต่างประเทศที่มหาว ิทยาลัยนานาชาติเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การเร ียนในชั้นเร ียน แต่ยังเป็นเรอื่ งของการค้นพบวัฒนธรรมใหม่ ได้
พบปะกับผู้คนใหม่ๆ สร้างเคร ือข่ายในต่างประเทศ และใช้ชีว ิตอย่างสนุกสนาน ในฐานะนักศึกษาของ UWA คุณสามารถคาดหวังได้ว่าคุณจะได้รับ
ความรู้ที่กว้างขึ้นจากการได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์และนักว ิจัยชั้นน�ำของประเทศ และในขณะเดียวกันก็ได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนนักศึกษาคน
อื่นๆ ที่มาจากทั่วประเทศออสเตรเลียและทั่วโลก

การส�ำเร็จการศึกษา

การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

ผลการเร ียนของคุณจะได้รับการประเมินจากการ

UWA CELT มีเจ้าหน้าที่ซึ่งยินดีช่วยเหลือ

การฝึกงานพร้อมการเร ียนภาษา
อังกฤษ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเร ียน การบ้าน

นักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

UWA CELT สามารถรวมโปรแกรมการเร ียน

ที่มอบหมายให้ท�ำ และผลการสอบปลายภาค

เรอื่ งส่วนตัวหร ือเรอื่ งในทางปฏิบัติ รวมทั้งเรอื่ ง

ภาษาอังกฤษร่วมกับการฝึกงานในสายอาชีพ

เร ียน เมื่อคุณส�ำเร็จการศึกษา คุณจะได้รับ

การเร ียนและว ีซ่า คุณจะได้รับความช่วยเหลือ

ภายในอุตสาหกรรม ผ่านการเป็นพันธมิตรร่วม

ประกาศนียบัตรที่ระบุ หลักสูตร ระดับ เกรด และ

จากอาจารย์ที่ปร ึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบร ิหาร และ

กับ Australian Internships การรวมการ

ฝ่ายธุรการ และอาจารย์ผู้สอน

เร ียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับการฝึกงานช่วยสร้าง

ระยะเวลาที่ศึกษาของคุณ

โอกาสชั้นยอดเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเร ียน
รู้วัฒนธรรมและการท�ำงานที่ทรงคุณค่า แถมยัง
ช่วยสร้างประวัติการท�ำงานระดับนานาชาติให้
คุณอีกด้วย

การจบการศึกษาที่ UWA CELT

ศูนย์รวมนักศึกษาที่ UWA CELT

การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

ครัวส�ำหรั บนักศึกษาที่ UWA CELT

ห้องคอมพิวเตอร์ ของ UWA CELT
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กีฬาที่ UWA
ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหว
คล่องตัวอยู่เสมอ หร ือเพื่อสมาคมกับเพื่อนๆ
ก็ตาม คุณก็จะสามารถพบสิ่งที่เหมาะสมกับตัว
คุณได้จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่มี
อยู่มากมายของ UWA

กีฬาเพื่อมิตรภาพ

• รวมกลุ่มเพื่อนๆ ของคุณแล้วมา
เล่นกีฬาด้วยกัน

• สามารถเลือกได้ต้ังแต่การแข่งขัน
วันเดียวจบ หร ือแบบฤดูกาลนาน

สิ่งที่เรามอบให้:

13 สัปดาห์ ซึ่งจัดขึ้นสองครั้งต่อปี
• กีฬาที่คุณสามารถเลือกได้ เช่น
บาสเกตบอล ดอดจ์บอล ฟุตซอล

สมาชิกฟิตเนส

เน็ตบอล ทัช วอลเลย์บอล เป็นต้น

• มีคลาสสอนฟิตเนสเป็นกลุม
่ กว่า 50 คลาส
• ห้อง High Performance
• ห้องบร ิหารร่างกายแบบต่อเนือ่ ง (Circuit room)

•
•
•
•

สมาชิกฟิตเนส
การเช่าคอร์ทกีฬา
หลักสูตรสันทนาการ (Recreate®)
การแข่งกีฬา

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UWA Sports และได้
รับส่วนลดส�ำหรับการบร ิการต่างๆ มากมาย ซึ่ง

• บร ิเวณออกก�ำลังกายพายเร ือแบบอินเตอร์แอคทีฟ

ประกอบด้วย:

• เครอื่ งฝึกแรงต้าน (resistance weight
machines) และความแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจ
กว่า 120 เครอื่ ง

• ส่วนลด 25% ส�ำหรับการสมัครฟิตเนส
• ส่วนลด 25-50% ส�ำหรับหลักสูตรสันทนาการ
(Recreate®) ทุกหลักสูตร
• ส่วนลด 50% ส�ำหรับการเช่าคอร์ทกีฬา

• รวมบร ิการเช่าคอร์ทแล้ว

sport.uwa.edu.au

หลักสูตรสันทนาการ (Recreate®)

• หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 5-7 สัปดาห์
7 ครั้งต่อปี
• มีกิจกรรมมากมายหลายประเภท
ให้คุณเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพ ฟิตเนส การเป็นผู้น�ำ กีฬา
และกิจกรรมกีฬาทางน�้ำ รวมทั้งพิ
ลาทิส โยคะ การเต้นฮิปฮอป ซัลซ่า
และอื่นๆ อีกมากมาย

การเช่าคอร์ทกีฬา

• คอร์ทภายในและภายนอกอาคาร
ได้แก่: แบดมินตัน บาสเกตบอล
ฟุตบอลในร่ม สควอซ เทนนิส
และวอลเลย์บอล

• พิเศษ : เช่าคอร์ทฟร ี 1 ชั่วโมง
ต่อวัน ส�ำหรับสมาชิกฟิตเนสทุก
ประเภท
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ค้นหา
บ้านทีอ่ ยูห
่ ่ าง
จากบ้าน
ที่พัก

UWA CELT สามารถช่วยเหลือจัดเตร ียมที่พักแบบโฮมสเตย์ให้แก่คณ
ุ ได้

การอยู่อาศัยกับครอบครัว
ที่พักแบบโฮมสเตย์

ที่พักของ UWA
เว็บไซต์ท่ีพักของ UWA ให้ข้อมูลที่เป็น

ที่พักประเภทนี้เหมาะส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการ

ประโยชน์เกี่ยวกับที่พักประเภทต่างๆ

ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีว ิตร่วมกับ

ในว ิทยาเขต หร ือในการครอบครอง

ครอบครัวชาวออสเตรเลีย และได้รับการดูแล

ของว ิทยาเขตครอว์ลีย์ของ UWA

ช่วยเหลือจากครอบครัว ที่พูดภาษาอังกฤษ
ครอบครัวแบบโฮมสเตย์มีอยู่ท่ัวไปในเขตเมือง
โดยนักศึกษาอาจจ�ำเป็นต้องใช้บร ิการระบบ
ขนส่งมวลชน เพื่อเดินทางไปยัง UWA นักศึกษา
จะรับประทานอาหารและใช้ส่ิงอ�ำนวยความ

www.accommodation.uwa.edu.au
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหร ือจองที่พัก
โปรดติดต่อโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้

สะดวกต่างๆ ร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพ แต่จะมี
ห้องนอนส่วนตัว

หมายเหตุ: จะมีบ้านพักส่วนตัวแบบเช่าอาศัยอยูร่ ว่ ม
กันติดประกาศบนกระดานแจ้งข่าวส�ำหรับนักศึกษา
เป็นการภายในโดยนักศึกษาปัจจุบัน
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อลิซาเบธ เคย์

ข้อมูลโดยย่อ
ประชากร – เพิร์ท

2.02 ล้านคน
เขตเวลา

GMT +8 (เป็นเขตเวลาเดียวกันกับประชากร
60% ของโลก)

เมืองเพิรท
์

ภาษา
ภาษาอังกฤษ
รัฐบาล
ประชาธิปไตย (ระบบเวสต์มินสเตอร์)

เพิร์ทให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะส�ำหรับการเร ียน ด้วยฤดูหนาวที่มีแสงแดดสดใส สภาพ
แวดล้อมกลางแจ้งให้ความรูส
้ ึกผ่อนคลาย และทิวทัศน์ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม เพิร์ท
ได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเป็นเวลา
หลายปีติดต่อกัน1
คนจากทั่วโลกถูกดึงดูดให้เดินทางมายังรัฐ

เพิร์ทเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

เวสเทิร์นออสเตรเลีย รัฐของเรามีความหลากหลาย

นักศึกษานานาชาติ เนื่องจากที่น่ีมีสภาพแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมมากที่สุด โดยประชากรประมาณ

ที่ส่งเสร ิมการศึกษาเร ียนรู้ ซึ่งใช้เขตเวลาเดียวกัน

30 เปอร์เซ็นต์เป็นประชากรที่เกิดนอกพื้นที่

กับประชากร 60 เปอร์เซ็นต์ของโลก การเดินทาง

และมีประชากรกว่า 170 ชาติอาศัยอยู่ทั่วชุมชน

จากเมืองอื่นๆ ในเอเชียมายังเพิร์ทใช้เวลาเพียง

แห่งนี้2

สองถึงสามชั่วโมงเท่านั้น ท�ำให้เป็นเรอื่ งง่ายที่จะ
ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆ ตลอดเวลา

ศาสนา
ให้เสร ีภาพในการเลือกนับถือศาสนา
สกุลเงิน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ($AUD)
สภาพอากาศ
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีสภาพอากาศอบอุ่น
โดยมากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงกว่า 30 องศา

เซลเซียสในช่วงฤดูร้อน และแทบไม่เคยต�่ำกว่า

15 องศาเซลเซียสช่วงกลางวันในฤดูหนาว

ฤดูกาล
ฤดูร้อน: ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว: มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ: กันยายน – พฤศจิกายน

เพิร์ทมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงที่สุดใน

บร ิษั ทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ออสเตรเลีย

ทิวทัศน์ท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ และ
การใช้ชีว ิตกลางแจ้ง

เศรษฐกิจและประชากรของเพิร์ทขับเคลื่อนโดยบร ิษั ท

บร ิษั ทเลือกให้ส�ำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในเพิร์ท ซึ่งมากกว่า

่ บอุน
่ ห้งจะเหมาะสมอย่าง
เมดิเตอร์เรเนียนทีอ
่ หน้าร้อนทีแ

เมืองทีไ่ ม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

ออสเตรเลียในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตทาง
ในท้องถิ่นร่วมกับบร ิษั ทจากต่างประเทศ ซึ่งด�ำเนิน

ก�ำหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่สากล

(Australian Securities Exchange, ASX) กว่า 820

เมืองส�ำคัญอื่นๆ ในออสเตรเลีย3

่ ด
เพิร์ทเป็นเมืองใหญ่ที่มแ
ี ดดจัดทีส
ุ และมีอากาศแบบ

มากกับกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ส�ำรวจเรอื่ งราวของรัฐ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รั บการส่งเสร ิม

่ พิสจ
เวสเทิร์นออสเตรเลียต่อ เพือ
ู น์ว่ารัฐของเรานั้นเป็น

ในท้องถิ่น

่ ูงตระหง่าน และชายหาดขาวบร ิสุทธิ์
ต้นคาร์ร ิ (Karri) ทีส

ด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคง และอุปสงค์

่ ป
ดินแดนทีม
ี รากฏการณ์ธรรมชาติอน
ั ทรงคุณค่า ตัง้ แต่ปา่
ของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ไปจนถึงทิวเขาสูงต�่ำที่
่ ตาตืน
่ ใจ
เร ียงตัวกัน และช่องเขาคิมเบอร์ลี่ย์ท่ีน่าตืน
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ขนาดในแผนทีไ่ ม่ใช่ขนาดระยะจร ิง

หอระฆัง

ชายหาดทร ิกก์

เมือ งเพิร์ ท
สวนสาธารณะคิ งส์ พาร์ค
สนามบิน เพิร์ ท
ชายหาด
คอทเทสโล

UWA
CELT

เกาะ
ร็อตเนสต์

สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค

UWA

แม่น�้ำสวอน

มหาสมุทรอิน เดีย

เมือ งฟร ีแมนเทิล

UWA CELT อยู่ทไี่ หน

เมืองฟร ีแมนเทิล
นอร์เทิร์ น เทร์ร ิทอร ี
เวสเทิร์ น
ออสเตรเลีย

UWA

รัฐคว ีนส์ แลนด์
เซาท์ออสเตรเลีย
รัฐนิวเซาท์ เวลส์

ออสเตรเลียนแคพิ
ทอลเทร์ร ิทอร ี

รัฐว ิคทอเร ีย

เกาะร็อตเนสต์

UWA CELT ตั้งอยู่ท่ีว ิทยาเขตแคลร์มองท์ที่
สวยงามของ UWA ซึ่งอยูไ่ ม่ไกลนักจากใจกลาง
เมืองเพิร์ ท
คุณสามารถเดินทางไปยังแคลร์มองท์ได้อย่าง
ง่ายดาย ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีบร ิการ
รั บส่งเป็นประจ�ำ โดยนักศึกษานานาชาติจะได้
รั บส่วนลดส�ำหรั บค่าเดินทาง

UWA CELT อยู่ห่างจากว ิทยาเขตครอว์ลีย์ของ
UWA เพียงแค่ 4 กิโลเมตร

รัฐแทสมาเนี ย

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�ำหรับนักศึกษาโดยการจัดล�ำดับของ QS (QS Best
Student Cities 2016) เข้าดูข้อมูลเดือนเมษายน 2016
topuniversities.com/city-rankings/2016

เพิร์ทมีมาตรฐานการครองชี พที่ดี และติดอันดับ (อันดับ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อความสะดวก
สบาย

การท่องเที่ยวในประเทศ

ตีพิมพ์โดย QS Top Universities 4

บร ิการไวไฟสาธารณะในย่านศูนย์กลางทางธุรกิจฟร ี

อย่างง่ายดาย นักศึกษานานาชาติจะได้รับส่วนลด 40%

ปลอดภัยและเป็นมิตร

ที่ 35) เมืองที่ดีที่สุดส�ำหรั บนักศึกษาในปี 2016 ซึ่ง

เพิร์ ทเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวในออสเตรเลียทีใ่ ห้

ซึ่งเป็นว ิธีที่ดีมากที่จะสามารถติดต่อกับครอบครัวและ
เพื่อนๆ ได้เ มื่อออกไปข้างนอก

ระบบขนส่งสาธารณะของเพิร์ทท�ำให้สามารถเดินทางใน
เมืองและเดินทางไปยังว ิทยาเขตหลักๆ ของ UWA ได้

ส�ำหรั บการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด

ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลของรัฐเวสเทิร์ น

ออสเตรเลีย เพิร์ทยังมีบร ิการรถประจ�ำทางฟร ีที่เร ียกว่า

CAT ซึ่งจะให้บร ิการบร ิเวณย่านศูนย์กลางทางธุรกิจ
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เวสเทิรน
์ ออสเตรเลีย

THE PINNACLES

MARGARET RIVER WINE REGION

COOGEE

สถานที่: ถ�้ำ AUGUSTA
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VALLEY OF THE GIANTS

KALBARRI

AUSTRALIAN OUTBACK

ภาพรวม
เวสเทิร์นออสเตรเลียครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสาม

ทรงคุณค่ามากสุดของโลก อาทิปลาโลมา

และหาดทรายขาวบร ิสุทธิ์ ดินแดน Pilbara

ของทว ีปออสเตรเลีย ครอบคลุมพื้นที่ 2.5 ล้าน

แห่ง Monkey Mia, เทือกเขาบังเกิล บังเกิล

อยู่บร ิเวณใจกลางของเวสเทิร์นออสเตรเลียที่

ตารางกิโลเมตร (1 ล้านตารางไมล์) เวสเทิร์น

(Bungle Bungle) ที่มีอายุ 350 ล้านปี และ

คอยรองรั บการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและการ

ออสเตรเลียตั้งอยูใ่ นเขตภูมิอากาศที่ต่างกัน 2

ป่า Karri ที่สูงเสียดฟ้าบร ิเวณตะวันตกเฉียงใต้

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พื้นที่ทางตอนเหนือเต็ม

แบบ เมื่อบร ิเวณทางตอนเหนือของรัฐมีสภาพ

เดินทางออกจากเพิร์ทเพื่อสัมผัสประสบการณ์

ไปด้วยป่าตามธรรมชาติตัดกับภาพของไร่

อากาศอบอุ่นและแห้ง บร ิเวณตอนใต้จะมีสภาพ

ยิ่งใหญ่บนดินแดนที่กว้างใหญ่ ดินแดนแห่ง

องุ่นทางตะวันตกเฉียงใต้ ไม่ว่าคุณจะไป

อากาศเย็นและฝนตก ชายแดนส่วนใหญ่ทาง

ภูมท
ิ ศ
ั น์โดยปฏิมากรจากธรรมชาติทม
ี่ อ
ี ายุหลาย

ท่องเที่ยวทีใ่ ด คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม

ตะวันออกเป็นทะเลทราย เวสเทิร์นออสเตรเลีย

ล้านปี ดื่มด�่ำกับวัฒนธรรมอะบอร ิจิน สัมผัส

มีชายฝั่ งที่บร ิบูรณ์ท่ีสุดของโลกคิดเป็นระยะทาง

กับดอกไม้และสัตว์ที่มีเฉพาะในออสเตรเลีย

12,500 กิโลเมตร (7813 ไมล์) เวสเทิร์นออส-

ตั้งอยู่ด้านเหนือของพื้นที่ Kimberly ดินแดน

เตรเลียเป็นดินแดนที่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติ

่ า่ ตืน
่ ตาตืน
่ ใจ
เก่าแก่ทเี่ ต็มไปด้วยช่องแคบสูงชันทีน

ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิม
่ เติมว่าต้องการไปชม
อะไรและท�ำอะไรในเพิรท
์ และเวสเทิรน
์ ออสเตรเลีย
ไปที่: www.westernaustralia.com
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วิธสี มัคร
เรมิ่ จากที่น่ี

b. ส่งใบสมัครมาที่ศูนย์โดยตรง ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและ

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

ลงนามแล้วไปที:่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนของ UWA CELT ที:่
อีเ มล: enrolments-celt@uwa.edu.au

1

ตัดสินใจว่าต้องการสมัครหลักสูตรใด

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

2

เลือกว ีซ่าที่ตรงกับหลักสูตรและช่วงเวลา
การศึกษาของคุณ

คุณสามารถเร ียนเต็มเวลาหร ือพาร์ ทไทม์กไ็ ด้นานติดต่อกัน 12 สัปดาห์ ถ้า
คุณมีว ีซ่าท่องเที่ยว (visitor visa) หร ือ 17 สัปดาห์ถ้ามีว ีซ่าท�ำงานและ
ท่องเที่ยว (working holiday visa) ถ้าคุณต้องการเร ียนนานกว่านี้ คุณต้อง
เร ียนแบบเต็มเวลาโดยใช้ว ีซ่านักเร ียน โปรดตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขการขอ
ว ีซ่ากับเว็บไซต์ของกรมการเข้าเมืองและปกป้องชายแดน (Department of
Immigration and Border Protection) ที่ - www.border.gov.au

3

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

ส่งใบสมัครของคุณมาที่ศน
ู ย์

a. ผ่านตัวแทนของมหาว ิทยาลัย เราใคร่ขอให้คุณส่งใบสมัครผ่านตัวแทน
อย่างเป็นทางการของทางศูนย์ หากต้องการดูรายการทั้งหมด ไปที:่

www.celt.uwa.edu.au/courses/apply

ตัวแทนของเราจะช่วยเหลือคุณในเรอื่ งที่พักส�ำหรั บการเร ียนภาษา
อังกฤษ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และการขอว ีซ่า รวมทั้งยังจัดสรรบร ิการ
อื่นๆ

หร ือ

26 University of Western Australia

จดหมายข้อเสนอ

ศูนย์จะด�ำเนินการใบสมัครของคุณและจะส่งจดหมายข้อเสนอและเอกสาร
ตอบรั บเข้าศึกษาไปให้คุณ จดหมายข้อเสนอจะมีใบเร ียกเก็บเงินส�ำหรั บ
หลักสูตรของคุณ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวมทั้งที่พัก ถ้ามีการร้องขอ และ
การประกันสุขภาพส�ำหรั บนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health
Cover) ถ้าคุณยื่นของว ีซ่านักเร ียน)

6

ตอบรับเข้าศึกษา

เมื่อได้รับจดหมายข้อเสนอแล้ว คุณควรลงนามในเอกสารตอบรั บเข้าศึกษา
จากนั้นส่งเอกสารกลับมาพร้อมกับช�ำระเงินโดยตรง หร ือผ่านตัวแทนอย่าง
เป็นทางการในต่างประเทศของ CELT หลังจากที่คุณได้รับเอกสารของคุณ
แล้ว ศูนย์จะส่งข้อมูลปฐมนิเทศไปให้คุณทางอีเ มลพร้อมกับเอกสารยืนยัน
การลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment) (CoE) ซึ่งคุณจ�ำเป็นต้อง
เรมิ่ ขั้นตอนการขอว ีซ่า (ถ้าคุณยื่นขอว ีซ่านักเร ียน)

ไปที่เว็บไซต์ของเรา - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โปรดกรอกรายละเอียดทุกหมวดใน
แบบฟอร์มใบสมัคร รวมถึงส่วนของข้อมูลส่วนตัว แผนการเร ียน
และข้อมูลเกี่ยวกับว ีซ่า โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อก�ำหนดและ
เงื่อนไขในการสมัครเร ียนก่อนที่จะกรอกข้อมูลและลงชื่อในแบบฟอร์ม

4

5

7

การเดินทางและการขอว ีซ่า

คุณจ�ำเป็นต้องจัดการเรอื่ งการเดินทางและการขอว ีซ่าด้วยตนเอง ตัวแทนใน
ต่างประเทศของ UWA CELT สามารถให้ความช่วยเหลือในการเตร ียมการ ถ้า
คุณต้องการค�ำแนะน�ำหร ือความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราขอแนะน�ำให้นักเร ียน
ที่เดินทางโดยใช้ว ีซ่านักท่องเที่ยวหร ือว ีซ่าท�ำงานในช่วงวันหยุดท�ำประกัน
สุขภาพเองก่อนการเดินทาง เราขอแนะน�ำให้นักเร ียนทุกคนซื้อประกันการ
เดินทางส่วนตัวที่ครอบคลุมทรั พย์สินส่วนตัวในช่วงที่มาท�ำการศึกษา รวมทั้ง
ในกรณีท่ีขยายเวลาพ�ำนักในออสเตรเลีย
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สร้างความโดดเด่นให้ตวั คุณ
ด้วยวุฒกิ ารศกึ ษาจาก UWA

ท�ำสงิ่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้
UWA CELT (Centre for English Language Teaching)
University of Western Australia
M429, Perth, WA 6009, Australia
โทร: +61 8 6488 3539
อีเ มล: marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au
facebook.com/UWACELTStudents

UWA เป็นว ิทยาเขตปลอดบุหร ี่
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