
ออสเตรเลียเป็นประเทศที�มีลกัษณะเป็นทวปี มีเนื�อที� 7,682,300 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 6 รองจากประเทศ

รัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา บราซิล เนื�อที� 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย ประชากรตั�งถิ�นฐานหนาแน่นอยูแ่ถบชายฝั�งตะวนัออก

ของประเทศรวมทั�งทางตะวนั ตกเฉียงใตเ้พราะเป็นเขตที�มีพื�นที�อดุมสมบูรณ์และมีฝนตกชุกกวา่ ภูมิอากาศของประเทศ

ออสเตรเลียมีทั�งที�เป็นเขตร้อน และเขตอบอุ่น เนื�อที�ส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ 

Western Australia ตั�งอยูใ่นเขตร้อนเหมือนประเทศไทย นอกนั�นอยูใ่นเขตอบอุน่ อุณหภูมิเฉลี�ยแตกต่างกนัในแต่ละรัฐ 

ระหวา่ง 27 C ตอนเหนือสุด ถึง 13 C ตอนใตสุ้ด 

  

ฤดูกาล 

ฤดูร้อน :  ธนัวาคม – กมุภาพนัธ์ 

ฤดูใบไมร่้วง:  มีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดูหนาว:  มิถุนายน – สิงหาคม 

ฤดูใบไมผ้ลิ:  กนัยายน – พฤศจิกายน 

เวลา 

 ออสเตรเลีย เป็นประเทศที�มีพื�นที�กวา้งใหญ่มาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, 

GMT) โดยจดัแบ่งออกเป็น 3 โซน ดงันี�  

o Eastern Standard Time-EST เร็วกวา่เวลา GMT 10 ชั�วโมง และเร็วกวา่ประเทศไทย 3 ชั�วโมง ใชใ้นรัฐ New South Wales, 

Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra 

o Central Standard Time-CST เร็วกวา่เวลา GMT 9.5 ชั�วโมง และเร็วกวา่ประเทศไทย 2.30 ชั�วโมง ใชใ้นรัฐ South 

Australia และเขตปกครอง Northern Territory  

o Western Standard Time-WST เร็วกกวา่เวลา GMT 8 ชั�วโมง และเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง ใชใ้นรัฐ Western 

Australia 

  

การปกครอง 

ออสเตรเลีย มีการปกครองในระบบสหพนัธรัฐ ประกอบดว้ย 6 รัฐ คือ 

New South Wales  



เมือง หลวงชื�อ Sydney รัฐนี� มีประชากร หนาแน่น มากที�สุด มีชาวไทยและนกัศึกษา ไทยมากที�สุดดว้ย เป็นรัฐที� มีการ

พฒันาทาง อุตสาหกรรมมากที�สุดในออสเตรเลีย ซิดนียเ์ป็น เมืองที�คึกคกัเตม็ไปดว้ยสีสนั มีชีวติชีวา สญัลกัษณ์ของเมืองคือ 

โอเปร่าเฮาส์ (Opera House) และสะพานขา้มอ่าวซิดนีย ์(Sydney Harbour Bridge) 

Victoria  

เมือง หลวงคือ Melbourne รัฐนี�ไดชื้�อวา่ Garden State เนื�องจากมีสวนสาธารณะมากกวา่รัฐอื�น เมืองหลวง ชื�อ เมลเบิร์น 

เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสอง เป็นศูนยก์ลางดา้นศิลปะ และเป็นที�ตั�งหอศิลป์ (National Gallery of Victoria) ที�ตั�ง

ของศูนยแ์สดงคอนเสิร์ต (Melbourne Concert Hall) ที�มีระบบเสียงที�ดีที�สุดในโลกแห่งหนึ�ง 

Queensland  

เมือง หลวงคือ Brisbane ควนีส์แลนดเ์ป็นรัฐใหญ่อนัดบั 2 มีบริสเบน (Bridbane) เป็นเมืองหลวง ควนีส์แลนด ์ไดชื้�อวา่เป็น

รัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) ที�นี�มีแนวปะการังที�ยาวที�สุดในโลก ซึ�งไดรั้บการ ยกยอ่งเป็นมรดกของโลกชื�อ Great 

Barrier Reefs มีป่าดงดิบและป่าชื�นเขตร้อน ที�อุดมสมบูรณ์ 

  

Western Australia  

เมือง หลวงคือ Perth เป็นรัฐที�มีพื�นที�มากที�สุด อุดมสมบูรณ์ดว้ยเหมืองแร่ และแร่ทองคาํ มีชายฝั�งทะเลยาวถึง 12,500 

กิโลเมตร อาชีพสาํคญัของประชากร คือการทาํประมงและทาํเหมืองแร่ นอกจากนี�ยงัเป็นแหล่งผลิตเพชร ไดม้ากเป็นอนัดบั

สามของโลก เพิร์ธ เป็นเมืองทีสะอาด สวยงาม และอยูใ่กลป้ระเทศไทยมากที�สุด ใชเ้วลาในการเดินทางเพียง 6 ชั�วโมงครึ� ง 

มีเวลาต่างกนักบัประเทศไทยเพียง 1 ชั�วโมงเท่านั�น 

South Australia  

เมือง หลวงคือ Adelaide ครั� งหนึ�งเมืองนี�ไดชื้�อวา่เป็น "เมืองแห่งเทศกาล" เนื�อที�ส่วนใหญ่จะแหง้แลง้ มีพื�นที�เกษตรกรรม

เพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์ชั�นเยี�ยม 

Tasmania  

เมือง หลวงคือ Hobart ทสัเมเนียเป็นรัฐที�เลก็ที�สุด ลกัษณะเป็นเกาะ ตั�งอยูห่่างจากรัฐวคิตอเรียแผน่ดินใหญ่ ประมาณ 240 

กิโลเมตร มีอากาศหนาวที�สุด สภาพภูมิประเทศ เป็นหุบเขา และที�ราบสูง ทิวทศัน์สวยงามยิ�ง จนไดรั้บการขนานนามวา่ 

เป็สวติเซอร์แลนดข์องออสเตรเลีย ที�นี�เป็นเมืองสงบ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนถูก เป็นที�ตั�งของมหาวทิยาลยัทสัเมเนีย 

(University of Tasmania) 

  



 

และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ 

Australian Capital Territory เมืองหลวงคือ Canberra และเป็นเมืองหลวงของประเทศ  

Northern Territory เมืองหลวงคือ Darwin  

รัฐบาล สหพนัธ์รับผิดชอบกิจการระดบัประเทศ เช่น การป้องกนัประเทศ การต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดบัรัฐ ดูแลดา้น

การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การบริการสาธารณสุข การเกษตร การรักษากฎหมายภายในรัฐของตน และรัฐบาลในระดบั

ทอ้งถิ�น ดูแลสาธารณูปโภค การระบายนํ� า การกาํจดัของเสีย สวนสาธารณะ หอ้งสมุดประชาชน เป็นตน้ 

ประเทศออสเตรเลียมีสมเดจ็พระราชินีอลิซาเบธที� 2 แห่งราชอาณาจกัรองักฤษเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูน้าํ

บริหารประเทศ 

ระบบการศึกษา 

Add to study guide 

ประเทศออสเตรเลียใหท้างเลือกที�หลากหลายในการศึกษาแก่นกัศึกษา ต่างชาติ โดยมีใหเ้ลือกมากกวา่ 1,200 สถาบนั และ มี

หลกัสูตรใหเ้ลือกมากกวา่ 22,000 หลกัสูตร คุณสามารถเลือกเรียนไดใ้นทุกระดบัการศึกษาตั�งแต่ระดบัประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา รวมถึงระดบัฝึกอบรมวชิาชีพ (Vocational Education and Training, VET) ไปจนถึงหลกัสูตรภาษาองักฤษและ

การศึกษาระดบัอดุมศึกษา (รวมถึงระดบัมหาวทิยาลยั) แมแ้ต่ช่วงที�ทาํงานหรือท่องเที�ยวที�นี� คุณยงัสามารถศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี หรือเลือกเรียนหลกัสูตรสั�น ๆได ้  

นอกจากนี�  กฎหมายของประเทศออสเตรเลียยงัส่งเสริมการศึกษาที�มีคุณภาพและการคุม้ครองนกั ศึกษาต่างชาติที�ครอบคลุม 

ไม่วา่คุณจะเลือกศึกษาในหลกัสูตรใดหรือจะศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม 

กฎหมายดงักล่าวประกอบดว้ยพระราชบญัญติัการบริการดา้นการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ (ESOS) ปี 2000 และ

ประมวล กฎหมายแห่งชาติวา่ดว้ยมาตรฐานการปฏิบติัวชิาชีพสาํหรับหน่วยงานทะเบียนและผู ้ใหบ้ริการการศึกษาและการ

ฝึกอบรมแก่นกัศึกษาต่างชาติ ปี 2007 (ประมวลกฎหมายแห่งชาติ) กฎหมายเหล่านี� ช่วยสร้างมาตรฐานสาํหรับผูใ้หบ้ริการ

การศึกษาและการฝึกอบรมแก่นกัศึกษาต่างชาติที�สอดคลอ้งกนัทั�งประเทศ 

หากคุณเป็นนกัศึกษาต่างชาติและถือวซ่ีานกัเรียน คุณจะตอ้งเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรที�ขึ�นทะเบียนกบั

ทะเบียนราย ชื�อสถาบนัและหลกัสูตรสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติของเครือจกัรภพ (CRICOS) การลงทะเบียนกบั CRICOS จะ

เป็นการรับประกนัวา่หลกัสูตรและสถาบนัที�คุณลงเรียนนั�นมีมาตรฐานสูงตาม ที�นกัศึกษาต่างชาติคาดหวงัไว ้คุณสามารถ

คน้หาหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาดงักล่าวไดใ้นเวบ็ไซตก์ารศึกษาใน ออสเตรเลีย (Study in Australia) 



นอกจากพ.ร.บ. ESOS และประมวลกฎหมายแห่งชาติแลว้ ยงัมีองคก์รที�ทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลและประเมินคุณภาพของ

สถาบนัการศึกษาระดบั อุดมศึกษาและสถาบนัฝึกอบรมวชิาชีพ (VET) องคก์รรัฐเหล่านี�จะรับผดิชอบเรื�องการลงทะเบียน / 

ลงทะเบียนซํ� าของสถาบนั และการรับรอง / รับรองซํ� าของหลกัสูตรดว้ย องคก์รเหล่านี�ไดแ้ก่: 

 การศึกษาระดบัอุดมศึกษา - สาํนกังานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดบัวชิาชีพและอุดมศึกษา (Tertiary 

Education Quality and Standards Agency, TEQSA (opens in a new window)) 

 VET - สาํนกังานคุณภาพทกัษะออสเตรเลีย (Australian Skills Quality Authority, ASQA (opens in a new 

window)) 

ดงันั�นไม่วา่คุณจะตอ้งการศึกษาหลกัสูตรประเภทใด ตอ้งการศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด หรือตอ้งการศึกษาที�ใดใน

ประเทศออสเตรเลีย คุณสามารถมั�นใจไดว้า่จะไดรั้บการศึกษาที�มีคุณภาพสูงและประสบการณ์ที�คุม้ ค่า 

 

 


