
น�ำควำมรู้สู่ชีวิต
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ (UWS) เป็น
มหำวิทยำลัยยุคใหม่ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
เรำทุ่มเทในกำรจัดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด
กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน 
ด้วยประชำกรนักศึกษำกว่ำ 40,000 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้
เป็นนักศึกษำนำนำชำติกว่ำ 4,500 คน  UWS จึงเป็น
สถำบันกำรศึกษำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย

ที่ UWS เรำ ‘น�ำควำมรู้สู่ชีวิต’ ด้วยกำรผสมผสำน
กำรศึกษำทำงวิชำกำรเข้ำกับประสบกำรณ์กำรปฏิบัติจริง 
หลักสูตรของเรำด�ำเนินกำรสอนโดย
คณำจำรย์ทำงวิชำกำรกว่ำ 1,100 ท่ำน
ที่เป็นผู้น�ำในสำขำวิชำของตนและท�ำงำน
อย่ำงหนักเพื่อแบ่งปันควำมรู้
และควำมสนใจอย่ำงยิ่งในวิชำกำรของ
พวกเขำให้แก่นักศึกษำของเรำ

วิทยำเขตต่ำงๆ
www.uws.edu.au/campuses 
UWS เป็นสถำบันที่มีที่ตั้งหลำยแห่ง 
ด้วยวิทยำเขตหกแห่งทั่วบริเวณ
เกรตเตอร์เวสเทิร์นซิดนีย์์
 » วิทยำเขต Bankstown 
 » วิทยำเขต Nirimba (Blacktown)
 » วิทยำเขต Campbelltown 
 » วิทยำเขต Hawkesbury 
 » วิทยำเขต Parramatta 
 » วิทยำเขต Penrith

วิทยำเขตแต่ละแห่งมีบรรยำกำศที่เป็นเอกลักษณ์
ของตัวเอง ท�ำให้เกิดสิ่งแวดล้อมกำร
เรียนรู้ที่เขียวขจีและเป็นมิตร
ทุกวิทยำเขตไปถึงได้ด้วยกำรขนส่ง
สำธำรณะและถนนสำยหลัก 

หลักสูตรทำงวิชำกำร
www.uws.edu.au/handbook
UWS เปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำในหลำยสำขำวิชำ หลักสูตรของ 
UWS แบ่งออกเป็น 10 คณะวิชำ คือ: มนุษยศำสตร์
และกำรสื่อสำร สังคมศำสตร์และ
จิตวิทยำ ศึกษำศำสตร์ ธุรกิจ 
กฎหมำย ชีวแพทยศำสตร์และสุขภำพ 
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและคณิตศำสตร์ 
กำรพยำบำล แพทยศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

 
กำรวิจัยที่ UWS
www.uws.edu.au/research
ศูนย์วิจัยของมหำวิทยำลัยเป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่สุดของมหำวิทยำลัย 
ซึ่งให้ค�ำตอบที่ยั่งยืนส�ำหรับปัญหำในโลกแห่งควำมจริง
ของศตวรรษที่ 21 และเป็นจุดแข็ง
ด้ำนกำรวิจัยที่ส�ำคัญของเรำ 

เงื่อนไขทำงวิชำกำรในกำรเข้ำเรียน
www.uws.edu.au/international/admissions
กำรเข้ำเรียนที่ UWS มีกำรแข่งขันสูงและ
นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขควำม
สำมำรถทำงวิชำกำรและภำษำอังกฤษของ
ทำงมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนมี
คุณสมบัติไม่ครบตำมเงื่อนไขกำรเข้ำเรียนของ UWS 
ท่ำนก็ยังมีโอกำสเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับกำรเข้ำเรียน
ในระดับมหำวิทยำลัยได้ที่ UWSCollege

*โปรดพึงสังเกตว่ำบำงหลักสูตรอำจ
มีเงื่อนไขกำรเข้ำเรียนพิเศษอื่นอีก

เส้นทำงสู่มหำวิทยำลัย
– UWSCollege
www.uwscollege.edu.au
UWSCollege เป็นผู้ให้บริกำรภำษำอังกฤษ 
หลักสูตรกำรศึกษำพื้นฐำนของ
มหำวิทยำลัยและหลักสูตร
อนุปริญญำที่มหำวิทยำลัยเรำ
แนะน�ำ เพื่อเตรียมนักศึกษำ
ให้พร้อมส�ำหรับกำรเรียนในระดับมหำวิทยำลัย 
นักศึกษำของ UWSCollege เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
UWS ของเรำและเข้ำถึงกิจกรรม
ด้ำนกำรศึกษำ กำรพักผ่อน 
และกิจกรรมทำงสังคมหลำกหลำย
ประเภทของมหำวิทยำลัย 

ข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: internationalstudy@uws.edu.au
เว็บไซต์: www.uws.edu.au/international
โทรศัพท์: +61 2 9852 5499
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วิทยำลัย UWSCollege
เส้นทำงสู่ควำมส�ำเร็จของท่ำน
ที่วิทยำลัย UWSCollege เรำยินดีต้อนรับสิ่งที่ 
นักศึกษำนำนำชำติน�ำมำสู่ชีวิตทำงสังคม วัฒนธรรม 
และวิชำกำรที่ UWSCollege  แต่ละปี จะมีนักศึกษำจำก
กว่ำ 40 ประเทศเลือกเรียนภำษำ
อังกฤษและวิชำกำรที่วิทยำลัย
ของเรำ 

กำรเรียนที่ UWSCollege
www.uwscollege.edu.au/courses/international 
UWSCollege สำมำรถจัดสร้ำงเส้นทำงและ
 โอกำส ที่จะเตรียมนักศึกษำให้พร้อมส�ำหรับ
กำรศึกษำในมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะนักศึกษำที่
มีคุณสมบัติไม่ครบตำมเงื่อนไขกำร
เข้ำมหำวิทยำลัยโดยตรง

หลักสูตรกำรศึกษำวิชำพื้นฐำนของ
มหำวิทยำลัย (University Foundation 
Studies Programs) เปิดโอกำสให้
นักศึกษำนำนำชำติเรียนที่ 
UWSCollege สองหรือสำมภำค
เรียน นักศึกษำสำมำรถเลือก
หลักสูตรกำรเรียนของตนได้ แล้วรับ
หน่วยกิตกำรศึกษำได้เต็ม
ส�ำหรับกำรเรียนต่อในมหำวิทยำลัยเวสเทิร์นซิดนีย์

นอกจำกนี้ นักศึกษำยังสำมำรถเรียนหลักสูตร
อนุปริญญำของ UWSCollege ได้ ซึ่งให้กำรเทียบ
เท่ำเวลำเรียนในหลักสูตรปริญญำตรีหนึ่งปี 
และ โอกำสที่จะท�ำให้กำรศึกษำของ
ท่ำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว

หลักสูตรภำษำอังกฤษ
www.uwscollege.edu.au/courses/
international/english_programs 
หลักสูตรภำษำอังกฤษของ UWSCollege 
เป็นหลักสูตรที่รับกำรรับรองอย่ำงเต็มที่ และ

สำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นและทักษะกำรสื่อสำร
ที่ท่ำนจ�ำเป็นต้องใช้ ส�ำหรับกำรเรียนในระดับ
มหำวิทยำลัยแก่ท่ำนได้

วิทยำลัยของเรำเป็นสมำชิกของสมำคม
อิงลิชออสเตรเลีย (EA) และศูนย์ภำษำอังกฤษ
ระดับมหำวิทยำลัยแห่งออสเตรเลีย (UECA) 
นอกจำกนี้ หลักสูตรภำษำอังกฤษของเรำทุกหลักสูตร
ได้รับกำรรับรองจำกสมำคม National ELT Accreditation
Scheme Limited (NEAS) Australia แล้ว

UWSCollege ได้รับกำรรับรองจำกรัฐบำลออสเตรเลีย 
(รหัสผู้ให้บริกำร CRICOS 02851G) ว่ำเป็นผู้ให้บริกำร
ที่ได้รับอนุญำตให้สอนภำษำอังกฤษ
แก่นักศึกษำนำนำชำติได้ 
ดังนั้น เรำจึงรับประกันได้ว่ำวุฒิกำร
ศึกษำภำษำอังกฤษของท่ำน
จำก UWSCollege นั้นจะได้รับกำรยอมรับอย่ำงสูงใน
ออสเตรเลียและในระดับโลก

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
UWSCollege มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำร
มำกมำยส�ำหรับนักศึกษำและสองวิทยำเขตคือ 
Nirimba (Blacktown) และ Westmead 
เรำให้ควำมสนับสนุน
ด้ำนวิชำกำร อำชีพ สังคม และเรื่องส่วนตัว รวมถึงบริกำร
ให้ค�ำปรึกษำ ด้วยชุมชนบุคลำกรและนักศึกษำหลำย
ภำษำในวิทยำลัยที่ห่วงใยและให้ควำมสนับสนุน

ในฐำนะนักศึกษำที่ UWSCollege ท่ำนจะมีสิทธิ์
ใช้สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและบริกำรต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ (UWS) ซึ่ง
รวมถึงกำรใช้หอสมุดของ UWS ด้วย
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วิทยำลัย UWSCollege 
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติม:
อีเมล: pathwaystouni@uwscollege.edu.au
เว็บไซต์: www.uwscollege.edu.au
โทรศัพท์: +61 2 9685 9785

UWSCollege 
CRICOS Provider Number 02851G


