ออสเตรเลียเป็ นประเทศทีมีลกั ษณะเป็ นทวีป มีเนือที 7,682,300 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 6 รองจากประเทศ
รัสเซีย แคนาดา จีน อเมริ กา บราซิล เนือที 1 ใน 3 เป็ นทะเลทราย ประชากรตังถินฐานหนาแน่นอยูแ่ ถบชายฝังตะวันออก
ของประเทศรวมทังทางตะวัน ตกเฉี ยงใต้เพราะเป็ นเขตทีมีพนที
ื อุดมสมบูรณ์และมีฝนตกชุกกว่า ภูมิอากาศของประเทศ
ออสเตรเลียมีทงที
ั เป็ นเขตร้อน และเขตอบอุ่น เนือทีส่วนใหญ่ของรัฐ Northern Territory, Queensland และบางส่วนของรัฐ
Western Australia ตังอยูใ่ นเขตร้อนเหมือนประเทศไทย นอกนันอยูใ่ นเขตอบอุน่ อุณหภูมิเฉลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ
ระหว่าง 27 C ตอนเหนือสุด ถึง 13 C ตอนใต้สุด

ฤดูกาล
ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว: มิถุนายน – สิ งหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ: กันยายน – พฤศจิกายน
เวลา
ออสเตรเลีย เป็ นประเทศทีมีพนที
ื กว้างใหญ่มาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรี นิช (Greenwich Mean Time,
GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็ น 3 โซน ดังนี
o Eastern Standard Time-EST เร็ วกว่าเวลา GMT 10 ชัวโมง และเร็ วกว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง ใช้ในรัฐ New South Wales,
Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
o Central Standard Time-CST เร็ วกว่าเวลา GMT 9.5 ชัวโมง และเร็ วกว่าประเทศไทย 2.30 ชัวโมง ใช้ในรัฐ South
Australia และเขตปกครอง Northern Territory
o Western Standard Time-WST เร็ วกกว่าเวลา GMT 8 ชัวโมง และเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง ใช้ในรัฐ Western
Australia

การปกครอง
ออสเตรเลีย มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 6 รัฐ คือ
New South Wales

เมือง หลวงชือ Sydney รัฐนีมีประชากร หนาแน่น มากทีสุด มีชาวไทยและนักศึกษา ไทยมากทีสุดด้วย เป็ นรัฐที มีการ
พัฒนาทาง อุตสาหกรรมมากทีสุดในออสเตรเลีย ซิดนียเ์ ป็ น เมืองทีคึกคักเต็มไปด้วยสี สนั มีชีวติ ชีวา สัญลักษณ์ของเมืองคือ
โอเปร่ าเฮาส์ (Opera House) และสะพานข้ามอ่าวซิดนีย ์ (Sydney Harbour Bridge)
Victoria
เมือง หลวงคือ Melbourne รัฐนีได้ชือว่า Garden State เนืองจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอืน เมืองหลวง ชือ เมลเบิร์น
เป็ นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับสอง เป็ นศูนย์กลางด้านศิลปะ และเป็ นทีตังหอศิลป์ (National Gallery of Victoria) ทีตัง
ของศูนย์แสดงคอนเสิ ร์ต (Melbourne Concert Hall) ทีมีระบบเสี ยงทีดีทีสุดในโลกแห่งหนึง
Queensland
เมือง หลวงคือ Brisbane ควีนส์แลนด์เป็ นรัฐใหญ่อนั ดับ 2 มีบริ สเบน (Bridbane) เป็ นเมืองหลวง ควีนส์แลนด์ ได้ชือว่าเป็ น
รัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) ทีนีมีแนวปะการังทียาวทีสุดในโลก ซึงได้รับการ ยกย่องเป็ นมรดกของโลกชือ Great
Barrier Reefs มีป่าดงดิบและป่ าชืนเขตร้อน ทีอุดมสมบูรณ์

Western Australia
เมือง หลวงคือ Perth เป็ นรัฐทีมีพนที
ื มากทีสุด อุดมสมบูรณ์ดว้ ยเหมืองแร่ และแร่ ทองคํา มีชายฝังทะเลยาวถึง 12,500
กิโลเมตร อาชีพสําคัญของประชากร คือการทําประมงและทําเหมืองแร่ นอกจากนียังเป็ นแหล่งผลิตเพชร ได้มากเป็ นอันดับ
สามของโลก เพิร์ธ เป็ นเมืองทีสะอาด สวยงาม และอยูใ่ กล้ประเทศไทยมากทีสุด ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 6 ชัวโมงครึ ง
มีเวลาต่างกันกับประเทศไทยเพียง 1 ชัวโมงเท่านัน
South Australia
เมือง หลวงคือ Adelaide ครังหนึงเมืองนีได้ชือว่าเป็ น "เมืองแห่งเทศกาล" เนือทีส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง มีพนที
ื เกษตรกรรม
เพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็ นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชนเยี
ั ยม
Tasmania
เมือง หลวงคือ Hobart ทัสเมเนียเป็ นรัฐทีเล็กทีสุด ลักษณะเป็ นเกาะ ตังอยูห่ ่างจากรัฐวิคตอเรี ยแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 240
กิโลเมตร มีอากาศหนาวทีสุด สภาพภูมิประเทศ เป็ นหุบเขา และทีราบสูง ทิวทัศน์สวยงามยิง จนได้รับการขนานนามว่า
เป็ สวิตเซอร์แลนด์ของออสเตรเลีย ทีนีเป็ นเมืองสงบ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรี ยนถูก เป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยทัสเมเนีย
(University of Tasmania)

และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ
Australian Capital Territory เมืองหลวงคือ Canberra และเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
Northern Territory เมืองหลวงคือ Darwin
รัฐบาล สหพันธ์รับผิดชอบกิจการระดับประเทศ เช่น การป้ องกันประเทศ การต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแลด้าน
การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การบริ การสาธารณสุข การเกษตร การรักษากฎหมายภายในรัฐของตน และรัฐบาลในระดับ
ท้องถิน ดูแลสาธารณูปโภค การระบายนํา การกําจัดของเสี ย สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน เป็ นต้น
ประเทศออสเตรเลียมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็ นประมุข และมีนายกรัฐมนตรี เป็ นผูน้ าํ
บริ หารประเทศ

ระบบการศึกษา
Add to study guide
ประเทศออสเตรเลียให้ทางเลือกทีหลากหลายในการศึกษาแก่นกั ศึกษา ต่างชาติ โดยมีให้เลือกมากกว่า 1,200 สถาบัน และ มี
หลักสูตรให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตร คุณสามารถเลือกเรี ยนได้ในทุกระดับการศึกษาตังแต่ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา รวมถึงระดับฝึ กอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training, VET) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย) แม้แต่ช่วงทีทํางานหรื อท่องเทียวทีนี คุณยังสามารถศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเลือกเรี ยนหลักสูตรสัน ๆได้
นอกจากนี กฎหมายของประเทศออสเตรเลียยังส่งเสริ มการศึกษาทีมีคุณภาพและการคุม้ ครองนัก ศึกษาต่างชาติทีครอบคลุม
ไม่วา่ คุณจะเลือกศึกษาในหลักสูตรใดหรื อจะศึกษาเป็ นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม
กฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยพระราชบัญญัติการบริ การด้านการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) ปี 2000 และ
ประมวล กฎหมายแห่งชาติวา่ ด้วยมาตรฐานการปฏิบตั ิวชิ าชีพสําหรับหน่วยงานทะเบียนและผู ้ ให้บริ การการศึกษาและการ
ฝึ กอบรมแก่นกั ศึกษาต่างชาติ ปี 2007 (ประมวลกฎหมายแห่งชาติ) กฎหมายเหล่านีช่วยสร้างมาตรฐานสําหรับผูใ้ ห้บริ การ
การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่นกั ศึกษาต่างชาติทีสอดคล้องกันทังประเทศ
หากคุณเป็ นนักศึกษาต่างชาติและถือวีซ่านักเรี ยน คุณจะต้องเข้าเรี ยนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรทีขึนทะเบียนกับ
ทะเบียนราย ชือสถาบันและหลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติของเครื อจักรภพ (CRICOS) การลงทะเบียนกับ CRICOS จะ
เป็ นการรับประกันว่าหลักสูตรและสถาบันทีคุณลงเรี ยนนันมีมาตรฐานสูงตาม ทีนักศึกษาต่างชาติคาดหวังไว้ คุณสามารถ
ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาดังกล่าวได้ในเว็บไซต์การศึกษาใน ออสเตรเลีย (Study in Australia)

นอกจากพ.ร.บ. ESOS และประมวลกฎหมายแห่งชาติแล้ว ยังมีองค์กรทีทําหน้าทีกํากับดูแลและประเมินคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาและสถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพ (VET) องค์กรรัฐเหล่านีจะรับผิดชอบเรื องการลงทะเบียน /
ลงทะเบียนซําของสถาบัน และการรับรอง / รับรองซําของหลักสูตรด้วย องค์กรเหล่านีได้แก่:




การศึกษาระดับอุดมศึกษา - สํานักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพและอุดมศึกษา (Tertiary
Education Quality and Standards Agency, TEQSA (opens in a new window))
VET - สํานักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย (Australian Skills Quality Authority, ASQA (opens in a new
window))

ดังนันไม่วา่ คุณจะต้องการศึกษาหลักสูตรประเภทใด ต้องการศึกษาเป็ นระยะเวลานานเท่าใด หรื อต้องการศึกษาทีใดใน
ประเทศออสเตรเลีย คุณสามารถมันใจได้วา่ จะได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพสูงและประสบการณ์ทีคุม้ ค่า

