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InformatIon for students from tHaILand

ข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย
วูลลองกอง
ส�าหรับนักเรียนไทย
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 3 เกี่ยวกับ UOW 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง UOW กับประเทศไทย
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มหาวทิยาลยัวลูลองกอง (University of Wollongong - UOW) เป็นมหาวทิยาลยั 
นานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยมากว่า 60 ปี 

UOW ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 ปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับโลก 

UOW ได้รบัการยกย่องให้เป็นหนึง่ในมหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุในโลก (กลุม่ 2% แรก)  
โดยการประเมินผลงานจากทั้ง Times Higher Education World University 
Rankings และ QS World University Rankings และเป็นสมาชิกกลุ่ม Group 
of Eight and Associates สำาหรับวิศวกรรมศาสตร์ ในเดือนมกราคม 2012 
UOW ได้รับรางวัลสูงสุด '5 ดาว' จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกของ QS 

ในเดือนมิถุนายน 2012 Times Higher Education ให้คะแนน UOW ในอันดับ
ที่ 33 ของโลกและอันดับหนึ่งร่วมในออสเตรเลียในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดในโลก “Top 100 Under 50”

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยปี 2011 เป็น
ปีที ่12 ตดิต่อกนัที ่UOW ได้รบัคะแนน 5 ดาวในด้านการได้งานทำาและการสร้าง 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 2012 good Universities guide (มหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยเอกชน) UOW ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดี
ที่สุดของโลกใน QS World University Rankings employer Review 2011

ด้วยเครือข่ายระดับนานาชาติ UOW ไม่เพียงเปิดสอนหลักสูตรในวูลลองกอง 
และที่ซิดนีย์ บิสสิเนส สคูล ในดาวน์ทาวน์ซิดนีย์เท่านั้น แต่ยังมีวิทยาเขตในดูไบ 
ตลอดจนการร่วมมือทางการสอนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง

เกี่ยวกับวูลลองกอง
และวิทยาเขต 
ของเรา

เกี่ยวกับ UOW

UOW มนีกัศกึษามากกว่า 103,000 คนและมบีรรยากาศการเรยีนแบบวทิยาเขต 
ในเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ

เมืองวูลลองกองเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 9 ของออสเตรเลีย อยู่ห่างจากซิดนีย์เพียง 
90 นาทีโดยทางรถยนต์หรือรถไฟ วูลลองกองอยู่ใกล้พอที่จะขับรถไปกลับจาก
เขตศูนย์กลางธุรกิจของซิดนีย์ได้ทุกวัน โดยไม่ต้องเร่งรีบหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงใน
เมืองใหญ่ เขตอิลลาวาร่า รวมถึงเมืองวูลลองกอง มีประชากรประมาณ 400,000 
คน เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีพลเมืองกว่า 70 สัญชาติ 

วิทยาเขตวูลลองกองของ UOW ตั้งอยู่บนเชิงเขาเคียร่า ท่ามกลางต้นไม้ ภูเขา 
สวนพฤกษชาติ และผืนนำ้าอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเปิด
โอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งหาได้ยากจากที่อื่น  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
ห่างจากตัวเมืองวูลลองกองไม่ถึง 5 กิโลเมตร และสามารถเดินทางได้ง่ายด้วยรถ
สาธารณะจากชานเมืองวูลลองกองและจากซิดนีย์

อาคารเรยีนทัง้หมดของ UOW และศนูย์ภาษา UOW College ตัง้อยูใ่นวทิยาเขต 
หลักวูลลองกอง ทำาให้นักเรียนสามารถใช้อาคารเรียนและบริการสนับสนุนได้
สะดวกในจุดเดียว

บณัฑติวทิยาลยัการบรหิารธรุกจิของมหาวทิยาลยัคอืซดินย์ีบสิสเินสสคลู เปิดสอน  
2 แห่งคอืทีว่ทิยาเขตอนิโนเวชนัในเขตนอร์ธวลูลองกอง และในดาวน์ทาวน์ซดินย์ี  3 เกี่ยวกับ UOW 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง UOW กับประเทศไทย

 3 เกี่ยวกับวูลลองกองและวิทยาเขตของเรา  7 ศูนย์ภาษา UOW COllege ออสเตรเลีย

 4 หลักสูตรการศึกษาและการวิจัยที่ UOW 8 บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับนักเรียนไทย

   10 เรียนรู้เพิ่มเติม
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หลักสูตรการศึกษา
และการวิจัยที่ 
UOW
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UOW เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติที่เน้นการวิจัยและการสอนที่ครอบคลุม และมีหลักสูตรที่ต้องเข้าชั้นเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
ตลอดจนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยการวิจัย 

สาขาวิชา หลักสูตรส�าคัญ

ธุรกิจและการค้า การบัญชี, ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, กฎหมายธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การวางแผนทางการเงิน,  
การจัดการทรัพยากรบุคคล, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการ, การตลาด, การประชาสัมพันธ์,  
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (ลอจิสติกส์)

โดยการร่วมมือกับ TAFe: การบริหารการท่องเที่ยว, การโรงแรม, การบริหารงานอีเวนท์

ซิดนีย์บิสสิเนสสคูล 
(บัณฑิตวิทยาลัยการ
บริหารธุรกิจ)

ปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB), ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA),  
ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ (ลอจิสติกส์), ปริญญาโทสาขาการจัดการ,  
ปริญญาโทสาขาการบริหารการค้าปลีก, ปริญญาโทสาขาการบริหารโครงการ 

วิศวกรรมศาสตร์ โยธา, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, สิ่งแวดล้อม, วัสดุ, เครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, เหมืองแร่, พลังงาน, โทรคมนาคม,
อาคารโครงสร้างพื้นฐาน 
SMART (Simulation, Modelling, Analysis, Research and Teaching)

วิทยาการสารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร์ 

การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยของระบบดิจิตอล, 
คอมพิวเตอร์มือถือ, ระบบสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนามัลติมีเดียและเกม,  
การบริหารและการพัฒนาระบบและเครือข่าย, วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ, คณิตศาสตร์การเงิน, คณิตศาสตร์การแพทย์

สุขภาพและยา วิทยาศาสตร์การออกกำาลังกายและการฟื้นฟูสภาพ, วิทยาศาสตร์การแพทย์, ผดุงครรภ์, พยาบาล, สาธารณสุข, 
โภชนาการและการกำาหนดอาหาร, จิตวิทยา
บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์
Illawarra Health and Medical Research Institute (IHMRI)

วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางทะเล,  
ฟิสิกส์รังสีการแพทย์, เคมียา, นาโนเทคโนโลย,ี โฟโทนิกส์, ฟิสิกส์ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

เอเชียแปซิฟิกศึกษา, ออสเตรเลียศึกษา, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ประวัติศาสตร์และการเมือง,  
การศึกษาระหว่างประเทศ, ปรัชญา, สังคมวิทยา
ภาษาสมัยใหม่: จีน, ญี่ปุ่น, สเปน, อิตาลี และฝรั่งเศส

อุตสาหกรรมทางสื่อ  
การสื่อสารและสร้างสรรค์

การตลาดและโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์และการเขียนเพ่ืออาชีพ, ส่ือและการส่ือสารระหว่างประเทศ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์, สื่อดิจิตอล, ออกแบบกราฟิก, ภาพยนตร์และการแสดง, ทัศนศิลป์

ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย, พลศึกษา, การสอนระดับประถม, การสอนระดับมัธยม, การศึกษาพิเศษ, ภาวะผู้นำาการศึกษา, 
TeSOl, การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาวิชาชีพระดับสูง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษา,  
การอ่านและการเขียน

กฎหมาย กฎหมายธุรกิจ (4 ปี) หรือหลักสูตร 2 ปริญญาสาขากฎหมาย (4-5 ปี)
สูงกว่าปริญญาตรี: นโยบายทางทะเล 
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ความสัมพันธ์ 
ระหว่าง UOW  
กับประเทศไทย

UOW มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของไทยหลายแห่ง 
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ในแต่ละปี ศูนย์ภาษา UOW College จัดการเรียนการสอนให้กับคณะท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาจากสถาบันต่างๆ ของไทยจำานวนมาก โดยเราสามารถจัดหลักสูตรให้
กับองค์กรที่สนใจได้ตามความต้องการของคุณ

UOW มีข้อตกลงในการเรียนวิชาพื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (การยกเว้น
หน่วยกิต) กับสถาบันหลายแห่งในประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

UOW มีสมาคมนักเรียนไทย ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนไทยมากกว่า 250 คนที่
กำาลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย  โดยสมาคมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
วัฒนธรรมไทยกับนักเรียนชาติอื่นๆ และเข้าร่วมในงานวัฒนธรรมนานาชาติของ 
UOW  นอกจากนี้ยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไทยระหว่างรัฐที่จัดขึ้นใน
ออสเตรเลีย 

UOW ยังมีเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนไทยซ่ึงมีการพบปะกันเป็นประจำา เครือข่ายน้ี 
ทำาให้ศิษย์เก่า UOW ในประเทศไทยมีโอกาสพบปะกัน และติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
หลังจากจบการศึกษา

สำาหรับข่าวสารและข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูเว็บไซต์ภาษาไทยโดยคลิกท่ีธงชาติไทย:  
http://www.uow.edu.au/future/international/thailand/

บัณฑิต (ปริญญาตรี)

ปริญญาตรีสาขาธุรกิจและการค้า วิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ 
พยาบาล มนุษยศาสตร์และการสื่อสาร เรียนจบได้ใน 3 ปี ส่วนสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ 
ใช้เวลา 4 ปี

ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในระดับมัธยมปลายสามารถเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่ UOW ได้โดยตรง ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆ สามารถ
เข้าเรียนที่ศูนย์ภาษา UOW College ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
โดยผ่านโครงการศึกษาพื้นฐาน หรือในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จาก
อนุปริญญา

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยมีสิทธิ์
ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาเป็นพิเศษ (รับสมัครล่วงหน้า) และอาจ 
ได้รับทุนในโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ UOW

มหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ปริญญาโทโดยการเข้าช้ันเรียน (1–2 ปี) เหมาะส�าหรับผู้จบปริญญาตรี 
ที่มีการรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับปริญญาโทหรือในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

มีหลักสูตรปริญญาโทบางหลักสูตรที่เปิดรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีใน 
สาขาวิชาใดก็ได้ เช่น MBA (มีประสบการณ์การทำางานหรืองานบริหาร)  
ปริญญาโทสาขาการพาณิชย์ ปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
ปริญญาโทสาขาวิชาชีพบัญชี และปริญญาโทสาขาการศึกษาคอมพิวเตอร์  
สำาหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในสาขาอื่นอาจจำาเป็นต้องเข้าเรียนใน
หลักสูตรอนุปริญญาโท (1 ปี) หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (6 เดือน) 
ก่อนเริ่มศึกษาในระดับปริญญาโท

ปริญญาโดยการวิจัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (3 ปี) ต้องทำาวิทยานิพนธ์และไม่รวมการเข้าชั้น
เรียน ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์งานวิจัยตามที่กำาหนดอาจสามารถเข้า
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทโดยการวิจัย (1 – 1.5 ปี) ซึ่งประกอบด้วย
การเข้าชั้นเรียน 6 เดือน แล้วต่อด้วยงานวิจัยอีก 1 ปี หรือในหลักสูตร
ปริญญาเอก 4 ปี (รวม) โดยปีแรกต้องเข้าชั้นเรียนตามหัวข้อ

ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำางานวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะสร้างสรรค์ 
สาธารณสุข และการศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในหลักสูตร 
ปริญญาเอกวิชาชีพ (3 ปี) 

โดยปกติ การเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโดยการวิจัยนั้น ผู้สมัครจะต้อง
จบปริญญาตรี 4 ปีท่ีมีการรับรองในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย หรือ 
จบปริญญาโทโดยการเข้าชั้นเรียนซึ่งมีงานวิจัยหรือระเบียบวิธีการวิจัยที่
มีสาระสำาคัญ

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องระบุหัวข้อเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยสนใจด้วย หากต้องการดูข้อมูลเหล่านี้ ให้เข้าไปที่หน้า 
คณะและประวัติงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน

คู่มือหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีระดับนานาชาติที่  
www.uow.edu.au/future/international/brochures  
และงานวิจัยปัจจุบันที่โดดเด่นที่  
http://www.uow.edu.au/research/rsc/prospective/UOW033664.html
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หลักสูตรการศึกษา

ศูนย์ภาษา UOW College วางแนวทางและสร้างโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อการ 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ UOW โดย 86% ของนักเรียนที่เรียนจบ
สามารถเข้าศึกษาต่อที่ UOW ได้สำาเร็จ

นักเรียนที่เรียนจบจากศูนย์ภาษา UOW College สามารถเข้าศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีของ UOW ในระดับชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ได้โดยตรง 
และรับประกันการเรียนในหลักสูตรที่เลือกหากมีคะแนนเฉลี่ยตามที่
กำาหนด  

โครงสร้างหลักสูตรแบบสามภาคการศึกษาทำาให้สามารถเริ่มเข้าเรียนใน
เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน หรือตุลาคมของทุกปี

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษา UOW College เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ  สำาหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียนใน UOW ทาง
ศูนย์ภาษามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อโดยตรง โดยไม่ต้องสอบ 
IelTS หรือ TOeFl ใหม่

สำาหรับผู้ที่ต้องการสอบ IelTS ทางศูนย์ภาษามีหลักสูตรเตรียมสอบและ
เป็นศูนย์ทดสอบ IelTS อย่างเป็นทางการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษจะเริ่มเรียนทุก 6 สัปดาห์

การทดสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานแบบออนไลน์ของศูนย์ภาษานั้น 
ไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เพื่อประเมินจำานวนสัปดาห์ที่ต้องเรียนเพื่อให้มี
ความรู้ตามระดับที่กำาหนดในการเข้าศึกษาหลักสูตรของ UOW หรือ
ศูนย์ภาษา UOW College คำาแนะนำาสำาหรับผู้ที่สอบ IelTS ไปแล้ว 
นักเรียนควรจะเรียนภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์ที่ศูนย์ภาษา UOW 
College เพื่อเพิ่มคะแนน IelTS ได้อีกครึ่งหนึ่ง

หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษา UOW College มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี มีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วมากกว่า 20,000 คน พร้อมบรรยากาศการเรียนภายในรั้ว
มหาวิทยาลัยและสามารถใช้อาคารและสิ่งอำานวยความสะดวกทั้งหมดของ UOW  ศูนย์ภาษา UOW College ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยวูลลองกอง และ
เปิดสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อปริญญาตรี  

ศูนย์ภาษา UOW COllege  
ออสเตรเลีย
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บริการและสิ่ง
อ�านวยความ
สะดวกส�าหรับ
นักเรียนไทย

UOW มีบริการต่างๆ ที่จัดเตรียมให้ตามความต้องการของนักเรียนต่างชาติ  นอกจากร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์กีฬา สันทนาการและ
ความบันเทิงแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีการจ้างงาน แนะนำาอาชีพ รับเลี้ยงเด็ก ให้คำาปรึกษา และบริการทางการแพทย์

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาที่ศูนย์ภาษา UOW College และเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Support Advisers: SSA) ในแต่ละ 
คณะของ UOW พร้อมให้การช่วยเหลือที่ครอบคลุมสำาหรับนักเรียนต่างชาติ
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บริการรถรับส่งจากสนามบินฟรี

สนามบินนานาชาติซิดนีย์อยู่ห่างจากเมืองวูลลองกองโดยขับรถเพียง  
1 ชั่วโมง และ UOW มีบริการรถรับส่งจากสนามบินไปยังวูลลองกอง
ฟรีสำาหรับนักเรียนของ UOW และศูนย์ภาษา UOW College

ที่พัก

นักเรียนสามารถเลือกที่พักดังต่อไปนี้

โฮมสเตย์ – นักเรียนพักอาศัยกับครอบครัวท้องถิ่นในห้องนอนรวม
สองคนหรือห้องเดี่ยว และจะเป็นผู้ปกครองให้กับนักเรียนที่มีอายุต่ำา
กว่า 18 ปี

ที่พักของมหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยมีหอพัก 6 แห่ง ซึ่งมีทั้งรวม
หรือไม่รวมมื้ออาหาร หอพักและอพาร์ตเมนต์ทุกแห่งในมหาวิทยาลัย 
หรือที่ติดกับมหาวิทยาลัยจะมีบริการรถชัตเทิลบัส gong ให้บริการฟรี 

ท่ีพักส่วนตัว – นักเรียนสามารถเช่าบ้านหรือแฟลตอยู่เองในวูลลองกอง  
หรือเช่าบ้านร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆ ได้

ที่พัก
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เรียนรู้เพิ่มเติม
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เจ้าหน้าที่ของเราพูดได้หลายภาษาและสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณ หรือแนะนำาคุณไปยังตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศบ้านเกิดของคุณหรือในออสเตรเลีย

โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ uniadvice@uow.edu.au หรือทางโทรศัพท์ +61 2 4221 3218 (ต่างประเทศ) หรือ 1300 367 869 (ภายใน
ออสเตรเลีย) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.uow.edu.au/future/international

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวูลลองกองและมหาวิทยาลัยที่ 

http://www.uow.edu.au/future/international/video/index.htm

หรือหากต้องการดูข้อมูลเฉพาะเจาะจง ให้ไปที่ URl เหล่านี้โดยตรง

คู่มือปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี – รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยว
กับหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และวิชาเรียน

http://www.uow.edu.au/handbook/ugcourses/index.html

http://www.uow.edu.au/handbook/pgcourses/index.html

การยกเว้นหน่วยกิต

http://www.uow.edu.au/future/international/apply/credit/index.html

งานวิจัยที่โดดเด่น

www.uow.edu.au/research/strengths

ก�าหนดการ 

UOW และ SBS –  
www.uow.edu.au/future/international/apply/dates/

ศูนย์ภาษา UOW College –  
www.uowcollege.edu.au/key_dates#international_students

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม 

UOW และ SBS –  
www.uow.edu.au/future/international/apply/fees

ศูนย์ภาษา UOW College –  
www.uowcollege.edu.au/fees#international_students

ทุนการศึกษา

UOW และ SBS –  
http://www.uow.edu.au/future/international/apply/scholarships/
index.html

ศูนย์ภาษา UOW College –  
http://www.uowcollege.edu.au/international_students/scholarship

หลักเกณฑ์ภาษาอังกฤษส�าหรับ UOW

www.uow.edu.au/future/international/apply/english

โบรชัวร์ (ดาวน์โหลด)

UOW – ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี –  
www.uow.edu.au/future/international/brochures

ศูนย์ภาษา UOW College –  
www.uowcollege.edu.au/course_brochures#international_students

แบบฟอร์มใบสมัคร (ดาวน์โหลด)

UOW –  
www.uow.edu.au/future/international/apply/index.html

ศูนย์ภาษา UOW College –  
www.uowcollege.edu.au/international_students/how_to_apply

สมัครออนไลน์ 

UOW – apply.uow.edu.au 

ที่พัก

UOW –  
http://www.uow.edu.au/about/accommodation/index.html

ศูนย์ภาษา UOW College –  
http://www.uowcollege.edu.au/student_life/accommodation



ศูนย์ภาษา UOW College และมหาวิทยาลัยวูลลองกองได้พยายามตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในโบรชัวร์นี้ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ (xxxxx) อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ภาษาอาจมีการแก้ไข
บางส่วนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเป็นไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุผลอื่นๆ ผู้สมัครควรตรวจสอบกับศูนย์ภาษาหรือมหาวิทยาลัยเมื่อสมัครเรียน/เข้าศึกษา ว่ามีข้อมูลที่ใหม่
กว่าหรือไม่
หมายเลข CRICOS ของศูนย์ภาษา UOW College: 02723D
หมายเลข CRICOS ของมหาวิทยาลัยวูลลองกอง: 00102e
ศูนย์ภาษา UOW College เป็นหน่วยงานพาณิชย์ของ ITC education limited (ABN 14 105 312 329) ซึ่งเป็นของ ITC ltd  (ABN 77 002 882 064) - องค์กรของมหาวิทยาลัยวูลลองกอง

www.uow.edu.au/future/international/thailand

Within Australia: 1300 367 869 
International: +61 2 4221 3218

facebook.com/uowfuture 
uniadvice@uow.edu.au


