
“สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรของผมคือการฝึกแบบให้ปฏิบัติจริง มีสิ่งอำานายความสะดวกและอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่ทันสมัย ผมรู้สึกเลยว่าวิทยาลัย TAFE ได้ให้การศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์คุณภาพสูงแก่ผม 
ผมได้เพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ ที่ใช้ได้จริงและไม่ใช่แค่การเรียนรู้ตามทฤษฎีเท่านั้น  TAFE มอบการศึกษา
ที่ทั่วโลกให้การรับรองซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้สามารถนำาทักษะและศักยภาพของตนออกมาใช้เพื่อเตรียม
พร้อมสำาหรับการทำางานในอนาคต

จอห์น อีริค ฟลอเรส | ประเทศฟิลิปปินส์

MEM50212 อนุปริญญาขั้นสูงสาขาวิศวกรรม

เหตุผลดี ๆ 8 ประการที่คุณจะประสบความสำาเร็จเมื่อเรียนที่ TAFE อินเตอร์เนชันแนลเวสเทิร์นออสเตรเลีย (TIWA): 

 เข้าเรียนง่าย   

ใช้เกณฑ์รับนักศึกษาต่ำาว่ามหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีตัวเลือก 
หลักสูตร UniPathway สำาหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซ่ึงคุณจะได้รับหน่วยกิตการ
เรียนรู้ท่ีมหาวิทยาลัยยอมรับ

   ค่าเล่าเรียนไม่แพง   

หลักสูตรคุ้มค่าเงินและมีระยะเวลาของหลักสูตรท่ีส้ันกว่าซ่ึง 
หมายความว่าคุณจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพ่ือให้ได้คุณวุฒิและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
เร็วกว่า

 มีทักษะเพื่อการจ้างงาน 

ได้รับทักษะซึ่งกำาลังเป็นที่ต้องการและตรงกับ 
อุตสาหกรรมเพื่อให้พร้อมทำางานในสาขาอาชีพที่น่าตื่นเต้น มีความหมาย และน่าพึง
พอใจ 

   ความเป็นภูมิภาค    

เพิร์ทถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคท่ีให้โอกาสในการ 
เจริญก้าวหน้าในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) หลังจากท่ีคุณสำาเร็จการศึกษาแล้ว เรียน
ท่ีวิทยาเขตภูมิภาคของเราท่ีมีให้เลือกถึง 4 แห่งเพ่ือรับประสบการณ์แบบชนบทใน
ประเทศออสเตรเลียท่ีไม่เหมือนใคร

 คุณภาพ       

รัฐบาลเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำาเนินงาน TIWA 
เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่มั่นคงและมีคุณภาพสูงซึ่งทำาการสอนโดยวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์และมีการติดต่อกับภาคอุตสาหกรรม

  มีความหลากหลาย  

 เลือกเรียนได้กว่า 100 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาที ่
น่าเร้าใจในสถานศึกษา 17 แห่งทั่วเพิร์ทและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

  มีความพร้อม    

ใช้ประโยชน์จากวิทยาเขตที่ทันสมัยซึ่งสร้างเพื่อใช้เป็นสถาน 
ศึกษาโดยเฉพาะและบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรม

  มีความบูรณาการ    

สร้างทักษะของคุณผ่านทางการเรียนรู้แบบได้ปฏิบัติจริง นำา 
ทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้ในชีวิตจริง และสำาเร็จการศึกษาด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถ
ทำางานได้

เลือกเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเน่ือง (TAFE)  
อินเตอร์เนชันแนลเวสเทิร์นออสเตรเลีย



 เพิร์ท
เพิร์ท คือ เมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์
รวมอย่างลงตัวของวัฒนธรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่สีเขียว ชายหาด และเส้น
ทางเลียบชายฝั่งที่ไปถึงได้ง่าย เพิร์ทเป็นที่รู้จักในเรื่องวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย อากาศ
สดใส และชีวิตในเมืองที่มีสีสัน และยังเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำาหรับ
ชีวิตนักศึกษา

 หลักสูตร
คุณสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาหลากหลายโดยเรามีหลักสูตรประกาศนียบัตร 
อนุปริญญา และอนุปริญญาข้ันสูงกว่า 100 หลักสูตร

การบัญชี ธุรกิจ และการจัดการ | การดูแลสัตว์และการเพาะเล้ียงพืชและสัตว์น้ำา | ยาน
ยนต์ วิศวกรรม และการสำารวจรังวัด | เทคโนโลยีโรงงานแปรรูป | การบิน | การ
ก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง | อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือดิจิตอล | หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS) 
| การศึกษาปฐมวัยและการบริการชุมชน | อุตสาหกรรมสุขภาพ การออกกำาลังกายและ
ความงาม | อุตสาหกรรมการบริการ การทำาอาหารและการท่องเท่ียว | การจัดการท่ีดิน
และส่ิงแวดล้อม | การเดินเรือ | การพยาบาล

ดูรายการหลักสูตรท่ีเปิดสอนเพ่ือดูข้อมูลหลักสูตรอย่างละเอียดได้ท่ี  

tafeinternational.wa.edu.au/courses. 

  เกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษและการรับนักศึกษา
คุณสามารถใช้การทดสอบและหลักฐานการเทียบทักษะภาษาอังกฤษได้หลาย
ประเภทเพ่ือสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร TAFE

สำาหรับการสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา และอนุปริญญาข้ัน
สูงส่วนใหญ่ เรากำาหนดให้ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับคะแนน 
IELTS เชิงวิชาการระดับ 5.5 โดยท่ีไม่มีแบนด์ใดท่ีได้คะแนนต่ำากว่า 5.0*

*หมายเหตุ: บางหลักสูตรกำาหนดให้ผู้สมัครต้องมีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงกว่าน้ีเพ่ือเข้า
เรียน

ดูข้อกำาหนดการรับนักศึกษาสำาหรับประเทศของคุณได้ท่ี:

tafeinternational.wa.edu.au/admission-requirements. 

  วันที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร TAFE ส่วนใหญ่จะเร่ิมรับสมัครนักศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน
กรกฎาคม สำาหรับรายการวันท่ีเปิดรับสมัครท้ังหมด โปรดไปท่ี  

tafeinternational.wa.edu.au/application-dates. 

 TAFE UniPathway
หลักสูตร TAFE UniPathway สามารถปูทางให้คุณเข้ามหาวิทยาลัยช้ันนำาในรัฐ
เวสเทิร์นออสเตรเลียได้ผ่านทางแพ็คเกจหรือการตกลงกับมหาวิทยาลัย  TIWA 
มอบเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยช้ันนำาในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ด้วยการผสมผสาน
หลักสูตร UniPathway ท่ีหลากหลาย TIWA จึงสามารถเสนอทางเลือกให้กับ
นักศึกษาได้มากกว่า ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี  

tafeinternational.wa.edu.au/university-pathways. 

 แพ็คเกจมหาวิทยาลัย
หลายหลักสูตรของ TAFE สามารถนำาไปบรรจุรวมกับปริญญามหาวิทยาลัย หาก
คุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คุณจะได้รับข้อเสนอจาก TIWA และมหาวิทยาลัยของคุณ 
ซ่ึงหมายความว่าคุณสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนหน่ึงใบและให้หลักสูตรปริญญา
มหาวิทยาลัยเป็นคอร์สเรียนหลักของคุณ โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี  

tafeinternational.wa.edu.au/unipackages. 

 ค่าธรรมเนียม
ค่าเล่าเรียนสำาหรับหลักสูตร TAFE เร่ิมต้นท่ี $6,240 เหรียญออสเตรเลียต่อภาคเรียน 
อาจมีค่าธรรมเนียมทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีต้องชำาระ ค่าเล่าเรียนหลักสูตร 
ELICOS อยู่ท่ี $300 เหรียญออสเตรเลียต่อสัปดาห์และมีค่าธรรมเนียมทรัพยากรเล็ก
น้อยท่ีต้องชำาระ สำาหรับรายการค่าธรรมเนียมปัจจุบันท้ังหมด โปรดดูท่ี  

tafeinternational.wa.edu.au/fees. .

 ประกันสุขภาพสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษานานาชาติทุกคนท่ีกำาลังศึกษาในประเทศออสเตรเลียจะต้องชำาระค่าประกัน
สุขภาพสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ (OSHC) ท่ีครอบคลุมตลอดระยะเวลาท่ีวีซ่านักศึกษา
ของพวกเขากำาหนด โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ OHSC ได้ท่ี  

tafeinternational.wa.edu.au/healthcover. 

 ที่พักอาศัย
มีตัวเลือกท่ีพักอาศัยหลายแบบสำาหรับนักศึกษา เช่น: โฮมสเตย์ท่ีคุณจะได้อยู่กับ
ครอบครัวชาวออสเตรเลีย; หอพักในวิทยาเขต; หรือบ้านเช่าส่วนตัว สำาหรับข้อมูล

เพ่ิมเติม โปรดดูท่ี tafeinternational.wa.edu.au/accommodation. 

 สมัครเรียนวันนี้
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ tafeinternational.wa.edu.au  เพื่อดูหลักสูตร
ที่เปิดสอนและสมัครเรียนวันนี้!

TIWA เป็นองค์กรการฝึกอบรมท่ีจดทะเบียนถูกต้อง (RTO) และข้ึนทะเบียนเป็นสถาบันและผู้ให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำาหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS) ในเครือรัฐ

ออสเตรเลียให้กับนักศึกษานานาชาติ (CRISCOS) ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย สำาหรับการเปิดสอนนักศึกษานานาชาติท่ีลงทะเบียนในหลักสูตร TAFE ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย หลักสูตร

ท่ีได้รับการยอมรับท่ัวประเทศเหล่าน้ีสอนโดยวิทยาลัย TAFE ต่าง ๆ ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในนามของ TIWA และ TIWA เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองคุณภาพของการฝึกอบรมและการ

ประเมินท่ีดำาเนินการโดยวิทยาลัย TAFE ต่าง ๆ และเร่ืองการออกเอกสารรับรองคุณวุฒิให้กับนักศึกษา

 TAFE อินเตอร์เนชันแนลเวสเทิร์นออสเตรเลีย 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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