เลืือกเรีียนที่่วิ� ทิ ยาลััยเทคนิิคและการศึึกษาต่่อเนื่่อ� ง (TAFE)
อิินเตอร์์เนชัันแนลเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีีย
“สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรของผมคืือการฝึึกแบบให้้ปฏิิบััติิจริิง มีีสิ่่�งอำำ�นาย
ความสะดวกและอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ที่่�ทัันสมััย ผมรู้้�สึึกเลยว่่าวิิทยาลััย TAFE ได้้
ให้้การศึึกษาสาขาวิิศวกรรมศาสตร์์คุุณภาพสููงแก่่ผม ผมได้้เพิ่่�มพููนทัักษะใหม่่ ๆ
ที่่�ใช้้ได้้จริิงและไม่่ใช่่แค่่การเรีียนรู้้�ตามทฤษฎีีเท่่านั้้�น TAFE มอบการศึึกษาที่่�ทั่่�ว
โลกให้้การรัับรองซึ่่�งช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้สามารถนำำ�ทัักษะและศัักยภาพของตนออกมาใช้้เพื่่�อเตรีียมพร้้อม
สำำ�หรัับการทำำ�งานในอนาคต
จอห์์น อีีริิค ฟลอเรส | ประเทศฟิิลิิปปิินส์
MEM50212 อนุุปริิญญาขั้้�นสููงสาขาวิิศวกรรม

เหตุุผลดีี ๆ 8 ประการที่่�คุุณจะประสบความสำำ�เร็็จเมื่่�อเรีียนที่่� TAFE อิินเตอร์์เนชัันแนลเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย (TIWA):

1. เข้้าเรีียนง่่าย ใช้้เกณฑ์์รัับนัักศึึกษาต่ำำ�ว่
� า่ มหาวิิทยาลััย นอกจากนี้้�ยัังมีีตััวเลืือก
หลัักสููตร UniPathway สำำ�หรัับศึึกษาต่่อในมหาวิิทยาลััยซึ่ง�่ คุุณจะได้้รัับหน่่วยกิิตการ
เรีียนรู้้�ที่่ม� หาวิิทยาลััยยอมรัับ
2. ค่่าเล่่าเรีียนไม่่แพง หลัักสููตรคุ้้�มค่่าเงิินและมีีระยะเวลาของหลัักสููตรที่่�สั้้น� กว่่าซึ่ง�่
หมายความว่่าคุุณจะเสีียค่่าใช้้จ่า่ ยน้้อยกว่่าเพื่่�อให้้ได้้คุณ
ุ วุุฒิแิ ละเข้้าสู่่ต� ลาดแรงงานได้้เร็็ว
กว่่า
3. มีีทัักษะเพื่่�อการจ้้างงาน ได้้รัับทัักษะซึ่่�งกำำ�ลัังเป็็นที่่�ต้้องการและตรงกัับ
อุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้พร้้อมทำำ�งานในสาขาอาชีีพที่่�น่่าตื่่�นเต้้น มีีความหมาย และน่่าพึึง
พอใจ
4. ความเป็็นภููมิิภาค เพิิร์ท์ ถููกจััดให้้เป็็นศููนย์์กลางแห่่งภููมิิภาคที่่�ให้้โอกาสในการ
เจริิญก้้าวหน้้าในรััฐเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีีย (WA) หลัังจากที่่คุ� ณ
ุ สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว เรีียน
ที่่�วิทิ ยาเขตภููมิิภาคของเราที่่มี� ใี ห้้เลืือกถึึง 4 แห่่งเพื่่�อรัับประสบการณ์์แบบชนบทใน
ประเทศออสเตรเลีียที่่ไ� ม่่เหมืือนใคร

เพิิร์์ทเป็็นเมืืองหลวงที่่�ค่่า
ครองชีีพถููกที่่�สุุดใน
ออสเตรเลีีย

(จากการสำำ�รวจค่่าครองชีีพทั่่�วโลกปีี
2019 ของ Economist Intelligence
Unit)

เพิิร์์ทอยู่่�ใกล้้ประเทศบ้้าน
เกิิดของคุุณโดยมีีเที่่�ยวบิิน
ตรงไปยัังเมืืองหลวงหลาย
แห่่งในทวีีปเอเชีีย แอฟริิกา
ยุุโรป และกลุ่่�มประเทศ
คาบสมุุทร

5. คุุณภาพ รััฐบาลเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียเป็็นเจ้้าของและเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงาน TIWA

เลืือกประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่�มั่่�นคงและมีีคุุณภาพสููงซึ่่�งทำำ�การสอนโดยวิิทยากรผู้้�มีี
ประสบการณ์์และมีีการติิดต่่อกัับภาคอุุตสาหกรรม

6. มีีความหลากหลาย เลืือกเรีียนได้้กว่่า 130 หลัักสููตรในหลากหลายสาขาวิิชาที่่�
น่่าเร้้าใจในสถานศึึกษา 19 แห่่งทั่่�วเพิิร์์ทและรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย
7. มีีความพร้้อม ใช้้ประโยชน์์จากวิิทยาเขตที่่�ทัันสมััยซึ่่�งสร้้างเพื่่�อใช้้เป็็นสถาน

ศึึกษาโดยเฉพาะและบริิหารจััดการโดยเจ้้าหน้้าที่่�และอาจารย์์ผู้้�มากประสบการณ์์ใน
อุุตสาหกรรม

8. มีีความบููรณาการ สร้้างทัักษะของคุุณผ่่านทางการเรีียนรู้้�แบบได้้ปฏิิบััติิจริิง นำำ�

ทัักษะเหล่่านั้้�นไปใช้้ได้้ในชีีวิิตจริิง และสำำ�เร็็จการศึึกษาด้้วยความมั่่�นใจว่่าจะสามารถ
ทำำ�งานได้้

เพิิร์์ทเป็็นเมืืองหลวงที่่�มีี
แสงแดดจ้้าที่่�สุุดใน
ออสเตรเลีียโดยมีีวััน
ท้้องฟ้้าใสถึึง 70% ของปีี
(studyperth.com.au )

เพิิร์์ท

เพิิร์์ท

เพิิร์์ท คืือ เมืืองหลวงของรััฐเวสเทิิร์์นออสเตรเลีียที่่�มีีความทัันสมััยและเป็็นศููนย์์
รวมอย่่างลงตััวของวััฒนธรรมอัันน่่าตื่่�นตาตื่่�นใจ พื้้�นที่่�สีีเขีียว ชายหาด และเส้้น
ทางเลีียบชายฝั่่�งที่่�ไปถึึงได้้ง่่าย เพิิร์์ทเป็็นที่่�รู้้�จัักในเรื่่�องวิิถีีชีีวิิตที่่�ผ่่อนคลาย อากาศ
สดใส และชีีวิิตในเมืืองที่่�มีีสีีสััน และยัังเป็็นสถานที่่�ซึ่่�งเหมาะเป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับ
ชีีวิิตนัักศึึกษา

หลัักสููตร

คุุณสามารถเลืือกเรีียนสาขาวิิชาหลากหลายโดยเรามีีหลัักสููตรประกาศนีียบััตร
อนุุปริญิ ญา และอนุุปริญิ ญาขั้้น� สููงกว่่า 130 หลัักสููตร
การบััญชีี ธุุรกิจิ และการจััดการ | การดููแลสััตว์์และการเพาะเลี้้ย� งพืืชและสััตว์์น้ำ��ำ | ยาน
ยนต์์ วิิศวกรรม และการสำำ�รวจรัังวััด | เทคโนโลยีีโรงงานแปรรููป | การบิิน | การก่่อสร้้าง
อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง | อุุตสาหกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์ | เทคโนโลยีีสารสนเทศและสื่่อ�
ดิิจิติ อล | หลัักสููตรภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััดสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ (ELICOS) | การ
ศึึกษาปฐมวััยและการบริิการชุุมชน | อุุตสาหกรรมสุุขภาพ การออกกำำ�ลัังกายและความ
งาม | อุุตสาหกรรมการบริิการ การทำำ�อาหารและการท่่องเที่่ย� ว | การจััดการที่่�ดินิ และสิ่่ง�
แวดล้้อม | การเดิินเรืือ | การพยาบาล
ดููรายการหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนเพื่่อ� ดููข้้อมููลหลัักสููตรอย่่างละเอีียดได้้ที่่�
tafeinternational.wa.edu.au/courses .

เกณฑ์์ทักั ษะภาษาอัังกฤษและการรัับนัักศึึกษา

คุุณสามารถใช้้การทดสอบและหลัักฐานการเทีียบทัักษะภาษาอัังกฤษได้้หลาย
ประเภทเพื่่�อสมััครเข้้าศึึกษาในหลัักสููตร TAFE

TAFE UniPathway

หลัักสููตร TAFE UniPathway สามารถปููทางให้้คุณ
ุ เข้้ามหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ�ในรััฐเวส
เทิิร์น์ ออสเตรเลีียได้้ผ่า่ นทางแพ็็คเกจหรืือการตกลงกัับมหาวิิทยาลััย TIWA มอบ
เส้้นทางสู่่�มหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ�ในรััฐเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีีย ด้้วยการผสมผสาน
หลัักสููตร UniPathway ที่่ห� ลากหลาย TIWA จึึงสามารถเสนอทางเลืือกให้้กัับ
นัักศึึกษาได้้มากกว่่า ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
tafeinternational.wa.edu.au/university-pathways .

แพ็็คเกจมหาวิิทยาลััย

หลายหลัักสููตรของ TAFE สามารถนำำ�ไปบรรจุุรวมกัับปริิญญามหาวิิทยาลััย หากคุุณมีี
คุุณสมบััติิตามเกณฑ์์คุณ
ุ จะได้้รัับข้อ้ เสนอจาก TIWA และมหาวิิทยาลััยของคุุณ ซึ่ง�่
หมายความว่่าคุุณสามารถสมััครขอวีีซ่า่ นัักเรีียนหนึ่่ง� ใบและให้้หลัักสููตรปริิญญา
มหาวิิทยาลััยเป็็นคอร์์สเรีียนหลัักของคุุณ โปรดดููข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมที่่�
tafeinternational.wa.edu.au/unipackages

ค่่าธรรมเนีียม

ค่่าเล่่าเรีียนสำำ�หรัับหลัักสููตร TAFE เริ่่มต้
� น้ ที่่� $6,240 เหรีียญออสเตรเลีียต่่อภาคเรีียน อาจ
มีีค่า่ ธรรมเนีียมทรััพยากรและค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่ม� เติิมที่่ต้� อ้ งชำำ�ระ ค่่าเล่่าเรีียนหลัักสููตร ELICOS
อยู่�ที่่่ � $300 เหรีียญออสเตรเลีียต่่อสััปดาห์์และมีีค่า่ ธรรมเนีียมทรััพยากรเล็็กน้้อยที่่ต้� อ้ ง
ชำำ�ระ สำำ�หรัับรายการค่่าธรรมเนีียมปััจจุุบัันทั้้ง� หมด โปรดดููที่่�
tafeinternational.wa.edu.au/fees .

ประกัันสุุขภาพสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ

สำำ�หรัับการสมััครเรีียนหลัักสููตรประกาศนีียบััตร อนุุปริญ
ิ ญา และอนุุปริญ
ิ ญาขั้้น� สููง
ส่่วนใหญ่่ เรากำำ�หนดให้้ผู้ส้� มััครต้้องมีีทัักษะภาษาอัังกฤษเทีียบเท่่ากัับคะแนน
IELTS เชิิงวิิชาการระดัับ 5.5 โดยที่่�ไม่่มีแี บนด์์ใดที่่�ได้้คะแนนต่ำำ�� กว่่า 5.0*

นัักศึึกษานานาชาติิทุกุ คนที่่กำ� �ลัั
ำ งศึึกษาในประเทศออสเตรเลีียจะต้้องชำำ�ระค่่าประกััน
สุุขภาพสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ (OSHC) ที่่คร
� อบคลุุมตลอดระยะเวลาที่่วี� ซ่ี า่ นัักศึึกษา
ของพวกเขากำำ�หนด โปรดดููข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมเกี่่ย� วกัับ OHSC ได้้ที่่�
tafeinternational.wa.edu.au/healthcover .

*หมายเหตุุ: บางหลัักสููตรกำำ�หนดให้้ผู้ส้� มััครต้้องมีีระดัับทัักษะภาษาอัังกฤษสููงกว่่านี้้�เพื่่�อเข้้า
เรีียน

ที่่�พัักอาศััย

ดููข้้อกำำ�หนดการรัับนัักศึึกษาสำำ�หรัับประเทศของคุุณได้้ที่่:�
tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements .

วัันที่่�เปิิดรัับสมััคร

หลัักสููตร TAFE ส่่วนใหญ่่จะเริ่่มรัับ
� สมััครนัักศึึกษาในเดืือนกุุมภาพัันธ์์และเดืือน
กรกฎาคม สำำ�หรัับรายการวัันที่่เ� ปิิดรัับสมััครทั้้�งหมด โปรดไปที่่�
tafeinternational.wa.edu.au/application-dates .

มีีตััวเลืือกที่่พัั� กอาศััยหลายแบบสำำ�หรัับนัักศึึกษา เช่่น: โฮมสเตย์์ที่่คุ� ณ
ุ จะได้้อยู่่�กัับ
ครอบครััวชาวออสเตรเลีีย; หอพัักในวิิทยาเขต; หรืือบ้้านเช่่าส่่วนตััว สำำ�หรัับข้้อมููล
เพิ่่�มเติิม โปรดดููที่่� tafeinternational.wa.edu.au/accommodation .

สมััครเรีียนวัันนี้้�

โปรดเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ของเราที่่� tafeinternational.wa.edu.au เพื่่�อดููหลัักสููตร
ที่่�เปิิดสอนและสมััครเรีียนวัันนี้้�!

TIWA เป็็นองค์์กรการฝึึกอบรมที่่�จดทะเบีียนถููกต้้อง (RTO) และขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นสถาบัันและผู้ใ้� ห้้บริกิ ารหลัักสููตรภาษาอัังกฤษแบบเร่่งรััดสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิ (ELICOS) ในเครืือรััฐ
ออสเตรเลีียให้้กัับนัักศึึกษานานาชาติิ (CRISCOS) ในรััฐเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีีย สำำ�หรัับการเปิิดสอนนัักศึึกษานานาชาติิที่่ล� งทะเบีียนในหลัักสููตร TAFE ในรััฐเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีีย หลัักสููตรที่่�
ได้้รัับการยอมรัับทั่่ว� ประเทศเหล่่านี้้ส� อนโดยวิิทยาลััย TAFE ต่่าง ๆ ในรััฐเวสเทิิร์น์ ออสเตรเลีียในนามของ TIWA และ TIWA เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบเรื่่อ� งคุุณภาพของการฝึึกอบรมและการ
ประเมิินที่่ดำ� �ำ เนิินการโดยวิิทยาลััย TAFE ต่่าง ๆ และเรื่่อ� งการออกเอกสารรัับรองคุุณวุุฒิใิ ห้้กัับนัักศึึกษา
TAFE อิินเตอร์์เนชัันแนลเวสเทิิร์์นออสเตรเลีีย East Perth TAFE Campus, Building B, Level 2, 140 Royal Street, East Perth WA 6004
tafeinternational.wa.edu.au |
+61 8 9218 2100
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