การสมัครเรียนในออสเตรเลีย
เนื่องจากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบการสอบเข้า ดังนั้นการรับ
นักศึกษาต่างชาติจึงคํานึงถึงคุณสมบัติ ผลการเรียน ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้สมัครเป็นหลัก ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น บางสถาบันกําหนดประสบการณ์ในการ
ทํางานขั้นต่ําไว้ด้วย
ข้อกําหนดในการสมัครเรียน
ระดับโรงเรียนมัธยม (Secondary - High School)
การรับสมัครนักศึกษาในระดับนี้ค่อนข้างยืดหยุ่น โดยเฉพาะในระดับมัธยมต้น
บาง
โรงเรียนกําหนดชั้นเรียนโดยพิจารณาตามอายุของนักศึกษาเป็นเกณฑ์
นักศึกษาสามารถ
ขึ้นไปเรียนในระดับที่ต่อเนื่องจากประเทศไทยได้เลย เช่น จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อขึ้นชั้น
มัธยมศึกษา 4 หรือ Year 10 ได้ ทั้งนี้โรงเรียนอาจขอสิทธิ์ในการลดชั้นหากพบว่านักศึกษา
ไม่สามารถตามบทเรียนได้ทัน สําหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในระดับ Year 11-12 ควร
เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เช่น เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป มีความตั้งใจสูง และระดับภาษา
อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการเรียนในระดับนี้มีความสําคัญต่อการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
คะแนนที่ได้จากการเรียน ระดับ Year 11-12 จะถูกนําไปพิจารณาในการสมัครเข้าเรียน
ต่อมหาวิทยาลัย
ระดับเทคโนโลยีและหลักสูตรวิชาชีพ (Vocational Education)
โครงสร้างระบบคุณวุฒิแบบใหม่ (National Qualification Framework) ได้กําหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ ดังนี้
คุณวุฒิ

คุณวุฒิขั้นต่ํา

Certificate I, II

ม. 4 (Year 10) หรือเทียบ 4-6 เดือน
เท่า
ม. 5 (Year 11) หรือเทียบ 6-12 เดือน
เท่า
ม. 6 (Year 12) หรือเทียบ 1.5-3 ปี
เท่า

Certificate III, IV
Diploma/ Advanced
Diploma

ระยะเวลาเรียน

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
การสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ในประเทศออสเตรเลีย มีแนวทางการศึกษา ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

วุฒิการศึกษา

ลําดับขั้นในการเรียนปริญญาตรี
Foundation

ม.6 GPA < 3.0

*ม.6 GPA > 3.0
ในออสเตรเลียYear 12
Certificate IV

Year 1
Year 2
Year 3

Diploma
Adv. Diploma

Year 4

หมายเหตุ
*หากนักศึกษายังไม่พร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย หรือยังขาดความรู้พื้นฐานใน
สาขาที่กําลังจะศึกษาต่อ เช่น พื้นฐานวิชาวาดเขียน ในสาขาการออกแบบ หรือสถาปัตย์
ควรเรียนในระดับ Foundation หรือ Certificate ก่อน
** สามารถโอนหลักสูตรที่เปิดสอนใน TAFE หรือวิทยาลัยฝึกอบรมอื่นๆเพื่อเข้า
มหาวิทยาลัยได้ แต่ควรเป็นสาขาที่ใกล้เคียงกัน
ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต (Graduate Certificate) & อนุปริญญาโท (Graduate
Diploma)
เนื่องจากคุณวุฒิทั้งสองนี้เป็นคุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี
ดังนั้นคุณสมบัติในการสมัคร
กําหนดให้ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจากต่างสาขาวิชา
บาง
มหาวิทยาลัยพิจารณารับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรีแต่ต้องมีประสบการณ์การทํางานมา
มากกว่า 5-10 ปี ระยะเวลาในการศึกษา 0.5 – 1 ปี
ปริญญาโท (Master Degree)
ปริญญาโทแบบบรรยาย (Coursework) กําหนดให้ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรีจากสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องหรือจากต่างสาขาวิชา ในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาทางธุรกิจ จะมีการพิจารณา
ประสบการณ์การทํางานของผู้สมัครด้วย
หลักในการพิจารณา จะพิจารณาจากผลการ

ศึกษาเดิม แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีกฎเกณท์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วรับเกรดเฉลี่ย 2.7
– 3.0 ขึ้นไป หากทางสถาบันพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติของนักศึกษายังไม่เหมาะสมในการ
เรียนระดับปริญญาโท ก็อาจกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร Graduate
Certificate/Diploma เมื่อผ่านตามมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาจึงจะ
ได้รับพิจารณาให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทต่อไป
ปริญญาโทแบบทําการวิจัย (Research)
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ กําหนดผู้สมัครที่มีวุฒิ
ปริญญาเกียรตินิยม มีประสบการณ์การทําวิจัย และพื้นฐานทฤษฎีในสาขาในการทําวิจัย
สําหรับผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติพร้อมในการเข้าเรียนปริญญาโทแบบทําวิจัย
อาจต้องเรียน
หลักสูตรเตรียมพื้นฐาน Graduate Diploma ก่อน 1 ปี หรือ Master Qualifying เพื่อ
เตรียมความพร้อมและพื้นฐานการทําวิจัย เพื่อความสําเร็จในการศึกษาปริญญาโทแบบทํา
วิจัยต่อไป
ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy / Doctorate Degree)
หลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่ เป็นการเรียนแบบการทําวิจัย
และสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่

1. หลักสูตร Professional Doctorate เป็นการเรียนแบบทําวิจัย ควบคู่กับการเรียน
แบบบรรยาย ผู้สมัครต้องจบปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง มีพื้นฐาน
การทําวิจัยอย่างดี และต้องมีประสบการณ์การทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
2 ปีขึ้นไป หลักสูตรประเภทนี้ เปิดสอนเฉพาะบางสาขา เช่น Doctor of
Business Administration (DBA) หรือ Doctor of Education เป็นต้น
2. หลักสูตร Doctor of Philosophy หรือ Ph.D. เป็นการเรียนโดยการทําวิจัยเพียง
อย่างเดียว ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการทําวิจัยที่ดีมาก และเคยมีผลงานการวิจัยที่ตี
พิมพ์แล้ว หลักสูตรประเภทนี้ จะขึ้นอยู่กับหัวข้อการวิจัยที่ผู้สมัครสนใจและการ
พิจารณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งความพร้อมของคณาจารย์ในสาขาวิชาของ
แต่ละมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

มัธยมศึกษา

ผลการเรียน
(Transcript)


ระดับเทคโนโลยีและ 
หลักสูตรวิชาชีพ

ปริญญาตรี



ผลภาษา
อังกฤษ
IELTS 5.0
TOEFL 197
ขึ้นไป หรือ
AEAS

จดหมาย
รับรอง


เอกสารสําคัญที่กําหนดอื่นๆ

IELTS 5.5 ขึ้น ถ้ามี
ไป

-

สําหรับผู้สมัครที่อายุต่ํากว่า 18 ปี
-สําเนาหนังสือเดินทางของ
นักศึกษา
-ใบสูติบัตร
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้
ปกครอง
ในบางสาขาวิชา
- บันทึกผลงาน Portfolio/
Audition

ถ้ามี

-

ในบางสาขาวิชา
- บันทึกผลงาน Portfolio/
Audition
- Resume/CV

IELTS
6.0-6.5 ขึ้น
ไป TOEFL
213 ขึ้นไป

หลักฐานการ
ทํางาน
-


หากกําหนด
ต้องมี
ประสบการณ์


ปริญญาโทแบบ
ระดับปริญญาตรี
หากกําหนด
บรรยาย
ต้องมี
(Coursework)
ประสบการณ์


ปริญญาโทแบบทํา
วิจัย และปริญญา ระกับปริญญาตรี IELTS 6.5 ขึ้น หากกําหนด
ต้องมี
เอก (Research)
ไป หรือ
TOEFL 233 ประสบการณ์
ขึ้นไป
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือ
อนุปริญญาโท

ปริญญาเอก


ระดับปริญญาตรี


ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท


หากกําหนด
ต้องมี
ประสบการณ์

-สําเนาหนังสือเดินทางของ
นักศึกษา
-ใบสูติบัตร
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้
ปกครอง

Resume/CV (ถ้ามี)

ถ้ามี

- Resume (ถ้ามี)
- Personal Statement (ถ้ามี)


-โครงร่างงานวิจัย (Research
อย่างน้อย 2 Proposal)
ฉบับ
-บทคัดย่อของงานวิจัยที่เคยทํา (ถ้า
มี)
-ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
- Resume
- Personal Statement
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ

-โครงร่างงานวิจัย (Research
อย่างน้อย 2 Proposal)
ฉบับ
-บทคัดย่อของงานวิจัยที่เคยทํา (ถ้า
มี)
-ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
- Resume
- Personal Statement
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ

หมายเหตุ :
1. บางสถาบันมีข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยตรง โดยกําหนดเป็นเงื่อนไข
และระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรภาษาของทางสถาบัน หากผลภาษาอังกฤษยังไม่
ถึงเกณฑ์ที่กําหนด
2. เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถนํา
เอกสารฉบับจริงเพื่อให้ทางเอ็ดเน็ทรับรองสําเนา และส่งสําเนาเพื่อการสมัครได้
3. บางสถาบัน กําหนดให้ส่งผลภาษาอังกฤษต้นฉบับจากทางศูนย์สอบเท่านั้น
4. หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 18 ปี ใบสมัครต้องมีลายมือชื่อของนักศึกษา และของคุณ
พ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองด้วย

