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NEW ZEALAND
ศึ ก ษ า ต่ อ นิ ว ซี แ ล น ด์

ทำไมควรเรียนต่อที่นิวซีแลนด์์?
นิวซีแลนด์เป็ นประเทศที่มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับต้นๆของโลก มี
ความหลากหลายในสาขาที่เลือกเรียน มีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดอย่าง
อิสระและช่วยพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน การศึกษาในนิวซีแลนด์ยังเน้นการ
เตรียมตัวการทำงานในอนาคต การเรียนจึงไม่จำกัดแค่บทเรียนในห้องเรียนเท่านั้น
อีกทั้งยังเป็ นประเทศที่มีภูมิทัศน์และธรรมชาติงดงาม รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความ
สำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติิ ความสะอาด ความสงบ และความปลอดภัย
ทำให้นิวซีแลนด์เป็ นหนึ่งในประเทศที่น่าอาศัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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แผนที่ประเทศนิวซีแลนด์์

source:https://www.worldatlas.com/maps/new-zealand

4

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
ที่ตั้ง
ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของ
เส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิ กทางด้านตะวัน
ออก และ ทะเลทัสมันด้านตะวันตกลักษณะประเทศเป็ น
หมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็ก
เกาะน้อยอีก จำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ
(North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่
ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

เ มื อ ง สำ คั ญ
เ ก า ะ เ ห นื อ ( N O R T H I S L A N D )

Auckland
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน
ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกาเป็ นศูนย์กลาง
ธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเนื่องจากเป็ นเมืองท่า
สำคัญและเป็ นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโตซึ่งเป็ น
แม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่านสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่า
สนใจ เช่น Auckland's Sky Tower, Mount Eden, Kelly
Tarlton's, Auckland Zoo, Auckland Museum, National
Maritime Museum, Auckland Regional Botanical Garden,
Victoria Park Market, Auckland Harbour Bridge Official
Auckland
website: www.aucklandnz.com
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป

Hamilton
เป็ นเมืองสวยงาม มีแม่น้ำไวกาโต้ซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจ
สำคัญไหลผ่านรอบเมืองและเป็ นจุดชมวิวที่สำคัญ ทั้งยัง
เป็ นย่านธุรกิจที่ตั้งของสถานที่ราชการ โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย
Napier
เมืองทางฝั่ งตะวันออกของเกาะเหนือเป็ นเมืองที่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นๆในนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียง
ด้านความงดงามทางธรรมชาติความงดงาม
ด้านสถาปั ตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) และ
เมดิเตอร์เรเนียน เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองและถือเป็ น
เมืองอาร์ตเดโคที่สวยที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

Northland
อยู่เหนือ Auckland ขึ้นไปประมาณ 450 กิโลเมตร มีต้นไม้
ที่มีลักษณะโดดเด่นและแปลกตาชื่อ ต้นโพกาวา
(Pohutukawa) ที่มีดอกสีแดงสดสะพรั่งเต็มต้นขึ้นอยู่
เรียงรายตามชายฝั่ งมีหาดทรายที่สวยงามและป่ าคา (Kauri
Forests)เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ
Rotorua
ได้สมญานามว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว"
เนื่องจาก เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่ า
ทุ่งหญ้า และทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์
นอกจากนี้ยังเป็ นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของ
ชาวเมารีทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและ
นักท่องเที่ยวชอบมาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสำคัญ
ได้แก่ TeWhakarewarewa, Polynesian, Lake Rotorua,
Rainbow Spring Farm, Ohinemutu, Waikite Valley
Thermal Pool, Whirinaki Forest ParkOfficial Rotorua
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป

Tauranga
นอกจากจะเป็ นศูนย์รวมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์
ที่สำคัญยังเป็ นศูนย์กลางของความสวยงามของอ่าว และ
มีท่าเรือที่มีเรือยอชต์จอดอยู่นับพันลำ ทั้งยังมีเรือสำหรับ
พานักท่องเที่ยวแล่นไปตามอ่าวเพื่อชมทัศนียภาพของ
เมืองด้วย
Waikato
อยู่ห่างจากเมือง Auckland ประมาณ 126 กิโลเมตร
เป็ นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความเขียวขจีของป่ าไม้
เป็ นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องนมซึ่งอุดมด้วยไขมันเนยสูง เหมาะ
สำหรับการแปรรูปเป็ นเนยแข็ง เนย และนมผงอันเลื่องชื่อ
เนื่องจากบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าอาหารของฝูง
วัวนมต่างๆ และแกะนับแสนตัว

Wellington
เวลลิงตันเป็ นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณ
ตอนปลายสุดของ เกาะเหนือเป็ นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล
และได้รับสมญาว่าเป็ น Windy city เวลลิงตันเป็ นเมืองท่า
ที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่อง แคบคุก
(cook) คั่นกลาง ทำให้เกิดกระแสลมแรง เป็ นแหล่งรวม
สถานที่สำคัญ ตั้งอยู่บนอ่าวของทางตอนใต้สุดของ เกาะ
เหนือและเป็ นจุดเชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น Wellington Zoo Te Papa,
National Art Gallery, National Library, National
Opera, Wellington Botanic Gardens, National War
Memorial Official Wellington
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป

เ มื อ ง สำ คั ญ
เ ก า ะ ใ ต้

(SOUTH ISLAND)

Christchurch
เมืองที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะใต้เป็ นเมือง
ที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษมากที่สุด ประกอบด้วย
สถาปั ตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก มีแม่น้ำ
เอวอนไหลผ่านกลางเมืองและมีสวนดอกไม้ สวยงาม จึงได้
รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งสวนดอกไม้ (Garden
City)แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น Cathedral Square
Church of England, Botanic Gardens and Hagley
Park, Canterbury Museum, Willowbank Wildlife
Reserve, Southern Encounter Aquarium and Kiwi
House, The Roman Catholic Basilica, Christchurch
City Art Gallery Official Christchurch

Dunedin
หรือสก็อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต
Otago เป็ นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์
คือ University of Otago ปั จจุบันเป็ นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยว
ทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนก เพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ,
และการเดินป่ าแบบธรรมชาติ
Nelson
เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความมีชีวิตชีวา ตลอดปี จะมีเทศกาลบันเทิง และกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ เนลสันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ
ทะเลสาบ แม่น้ำ อุทยานแห่งชาติ และชายหาด จุดท่องเที่ยว
ที่สำคัญ คือ Abel Tasman National Park
Queenstown
ควีนส์ทาวน์ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาที่ปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวย
ของเทือกเขาสีฟ้ ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบ
ให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกัน ควีนสทาวน์เป็ นเมืองแห่ง
ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา
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ฤดูกาลและเวลา

ฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายน – พฤศจิกายน
7-17 °C

มิถุนายน – สิงหาคม
2-10 °C

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคม – พฤษภาคม
13-19 °C

ฤดูร้อน

ธันวาคม – กุมภาพันธ์
16-25 °C

โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศ อบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศ
เย็นที่สุดคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยที่ประเทศ นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ฤดูกาลจะตรงข้ามกับฤดูกาลในซีกโลกเหนือ อากาศจะหนาว
เย็นและมีฝนตกในฤดูหนาวกับอบอุ่นและแห้งแล้งในฤดูร้อนส ภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรจะมีเสื้อกันฝนหรือร่มติดตัว ตลอด
เวลา

เวลา
เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (ยกเว้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม จะหมุนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง
เป็ น 6 ชั่วโมง)
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาวซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่า
เมารี ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมพิธีรีตองที่น่าศึกษา ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็ นคน
อัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้ อและช่วยเหลือชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็ นผู้ที่เคร่งครัดในเรื่องการนัดหมาย
วัฒนธรรมเผ่าเมารีที่ควรรู้
1. คนต่างชาติจะต้องไม่เข้าไปในสถานประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ (Marae) โดยไม่ได้รับเชิญก่อน
2. ในพิธีต่างๆ ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงจะนั่งแยกกัน
3. ห้ามรับประหารอาหารใน Marae
การให้ทิป เป็ นสิ่งที่ไม่จำเป็ นบางครั้งบริกรจะปฏิเสธเงินค่าทิป
กระแสไฟฟ้ า
ประเทศนิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟ 220 Volt เสียบปลั๊กเป็ นแบบ 3 รูคล้ายของประเทศออสเตรเลียและประเทศจีน
นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้ าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้ และหาซื้อ Adaptor Plugs ตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ในเมือง และ ห้างสรรพสินค้า
สิ่งต้องห้ามนําเข้าในประเทศ
นิวซีแลนด์มีกฎหมายที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามในการนำเข้าประเทศ เช่น
1. เนื้อสัตว์ พืชหรือผลไม้ใด ๆ การนําเข้าถือว่าผิดกฎหมาย
2. น้ำผึ้งและสินค้าบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น ชีส ถ้ามีของเหล่านี้ให้ทิ้งก่อนถึงเขตศุลกากร มิเช่นนั้นกองศุลกากรจะ
ยึดของเหล่านั้นที่ด่านหรืออาจเสียค่าปรับ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.customs.govt.nz
3. ยาแก้ปวดหรือยาแก้หวัดเป็ นจํานวนมาก
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จุดเด่นของการศีกษาในประเทศนิวซีแลนด์

1. เป็ นแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม
มีมาตรฐานการศึกษาเป็ นที่ยอมรับเทียบเท่ากับประเทศต่างๆ
ในแถบยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะสาขาวิชาที่โดดเด่น เช่น
Biotechnology, Forensic Science และ Marine Engineering
2. ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาประจำชาติ
3. ประชากรมีคุณภาพ โดยนิวซีแลนด์เป็ นประเทศที่ไม่มีการ
คอรัปชั่นเป็ นอันดับ 1 ของโลก
4. เป็ นประเทศที่สงบ มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็ นมิตร มีธรรมชาติ
ที่งดงาม
5. มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
6. มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยตั้งอยู่บนเกาะเหนือ 5 แห่ง
และในเกาะใต้ 3 แห่ง และทุกแห่งล้วนเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
ทั้งสิ้น
7. สามารถทํางาน Part-Time ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็ น
จำนวน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
8. ค่าเล่าเรียนไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเมื่อศึกษาในระดับปริญญา
เอก จะเสียค่าเล่าเรียนเท่ากับนักศึกษานิวซีแลนด์
9. มีคนไทยน้อยจึงทำให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่าง
รวดเร็ว
10. อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี กำลังดีไม่หนาวหรือร้อน
เกินไป โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดที่ 23°C ในเดือนมกราคม และ
ต่ำสุดที่ 13°C ในเดือนกรกฎาคม
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งบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
หน่วย : ดอลลาร์นิวซีแลนด์

หมายเหตุ
1. เหมาจ่าย : ไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย
2. ตามที่จ่ายจริง : ต้องมีใบเสร็จรับเงิน/ใบเรียกเก็บเงิน ประกอบการเบิกจ่าย เท่ากับจำนวนเงินที่ขอเบิก
3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน : การจ่ายกรณีไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามสัดส่วนวันที่มีสิทธิได้รับในเดือนนั้น
4. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ สำหรับระดับปริญญาโทที่เรียนแบบงานวิจัยและระดับปริญญาเอกในปี สุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายของการเรียน
ให้เบิกจ่าย ค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงิน 1,200
ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ปี โดยให้รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์แล้วส่งไปยัง สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สำหรับรายการใดที่ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์รวมแล้วไม่เกิน 900 ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ปี ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย โดยไม่
ต้องส่งรายละเอียดใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินไปยัง สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
5. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน : เงินที่สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศเรียกเก็บ เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศ มิใช่รายการค่าใช้
จ่าย ของนักเรียนทุนที่จะได้รับ ทั้งนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ของนักเรียนทุนรัฐบาลค้นหาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ค่าเล่าเรียน
โรงเรียนมัธยม $25,000
ปริญญาตรี : $20,000- $40,000 ต่อปี
ปริญญาโท: $22,000- $45,000 ต่อปี
ปริญญาเอก : $6,500- $7,500 ต่อวิชา

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ขึ้นอยู่กับว่าอาศัยอยู่ส่วนไหนของ
ประเทศ เช่น The University of
Aucklandและ Victoria University of
Wellington มีค่าใช้จ่ายประมาณ
$20,000- $27,000 ต่อปี
University of Otago มีค่าใช้จ่าย
ประมาณ $18,000- $21,000 ต่อปี
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กรณีฉุกเฉินใน
นิวซีแลนด์

111
โทรเรียก ตำรวจ ดับเพลิง หรือรถพยาบาล
ต้องแจ้งว่าเป็ นบริการฉุกเฉินด้านใด
เป็ นบริการฟรี

กรณีไม่ฉุกเฉินเช่นพาสปอร์ตหาย
ให้แจ้งไปยังสถานีตำรวจในท้องที่

14

การประกันสุขภาพในนิวซีแลนด์
กำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องซื้อประกันสุขภาพ ทำให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านผู้ให้บริการในระบบสาธารณสุข
นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การรับยาตามใบสั่งแพทย์
หรือการรักษาอาการบาดเจ็บทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จะได้รับการ
คุ้มครองเต็มรูปแบบ หรือได้รับการสนับสนุนเพืิ่อลดค่าใช้จ่าย 3-30
ดอลลาร์ ทั้งนี้ยังครอบคลุมในกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ
การไปพบแพทย์ตามคลินิกอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ จะไม่ครอบคลุม
การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม โดยเฉพาะสถาบันการแพทย์ที่มี
ค่ารักษาบริการฟรีของประเทศ
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8 อั น ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ชื่ อ ดั ง
ข อ ง นิ ว ซี แ ล น ด์

1.
2.

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND

UNIVERSITY OF OTAGO

3.

VICTORIA UNIVERSITY OF
WELLINGTON

4.

UNIVERSITY OF CANTERBURY

5.

MASSEY UNIVERSITY

6.

UNIVERSITY OF WAIKATO

7.

LINCOLN UNIVERSITY

8.

AUCKLAND UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

source: https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/top-universities-new-zealand-2021
01
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ภาคการศึกษา

ระดับการศึกษา
ประถมและมัธยมศึกษา

ปี การศึกษา
เทอม 1 กุมภาพันธ์-เมษายน
เทอม 2 เมษายน-มิถุนายน

เทอม 3 กรกฎาคม-กันยายน
เทอม 4 ตุลาคม-ธันวาคม

มหาวิทยาลัย
เทอม 1 ปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม-มิถุนายน
เทอม 2 กรกฎาคม-พฤศจิกายน
เทอม 3 พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์

สถาบันส่วนใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิค / Institute of Technology จะใช้ระบบ 3
เทอมที่เรียกว่า Trimester ประกอบด้วยสองเทอมหลักและซัมเมอร์สคูล เทอมหลักมีระยะเวลา
ประมาณ 16-17 สัปดาห์ โดยมี Mid-Trimester break หยุดพักการเรียนสองสัปดาห์ในช่วงกลางเทอม
ของแต่ละเทอม กับมีปิ ดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ระหว่างเทอมหนึ่งกับสอง โดยที่สี่สัปดาห์สุดท้ายของ
แต่ละเทอมเป็ นช่วงสอบ

12
source: https://www.smart-nz.com/
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ระบบการศึกษา
ระดับวัยก่อนเรียน (Early Childhood Education: ECE)
คล้ายกับเนอสเซอรี่ทั่วไป จะเป็ นการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเริ่มเรียน เพิ่อช่วย
พัฒนาทักษะของเด็ก ให้เด็กมีความมั่นใจ พร้อมเข้าเรียนในอนาคต
ไม่ได้เป็ นการศึกษาภาคบังคับ แต่เด็กส่วนใหญ่กว่า 96.8% จะเข้าเรียน การสอน
ระดับนี้มักจะมีชั่วโมงเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมงต่อวัน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา
การศึกษาภาคบังคับกำหนดให้อยู่ที่ 6-16 ปี ประกอบด้วยระดับชั้น year1year13 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงปี ดังนี้
ในระดับประถมศึกษา (year1-year8) เด็กนักเรียนจะมีอายุเฉลี่ย 5-12 ปี
ระดับมัธยมศึกษา (year 9-year13) เด็กนักเรียนจะมีอายุเฉลี่ย 13-18 ปี
National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
คือประกาศนียบัตรที่รับรองความสำเร็จทางการศึกษาระดับชาติของประเทศ
นิวซีแลนด์ โดยที่ในระหว่างช่วง Year 11 – 13 นักเรียนจะสามารถเลือกลงเรียน
ในวิชาต่าง ๆ และจะมีการวัดผลจากทั้งภายในและภายนอกเมื่อเรียนจบในแต่ละ
ชั้นปี ซึ่งโดยปกติแล้ว นักเรียนก็จะได้รับ NCEA Level 1 – 3 ในระหว่างการ
เรียนในระดับชั้น Year 11 – 13

ระดับการศึกษาชั้นสูงและหลักสูตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร
การศึกษาชั้นสูง ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่เป็ นทางเลือกในการเรียนรู้ที่จะ
มารองรับความต้องการของนักเรียนที่ต่างกันโดยที่นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อต้อง
มี NCEA level 3 หรือเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (year13) โดยที่นิวซีแลนด์มี
ตัวเลือกหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เช่น
นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 8 แห่ง โดยที่ทุกแห่งอยู่ในท็อป 3%
หรืออยู่ใน Top 500 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก Ref. www.universitiesnz.ac.nz
หลักสูตรวิชาชีพ – นิวซีแลนด์มีการเปิ ดสอนวิชา และทักษะที่จำเป็ นในการ
ประกอบอาชีพ ที่เป็ นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที่จะเน้นไปที่
การปฏิบัติจริง โดยในนิวซีแลนด์จะมีสถาบันฝึ กอาชีพ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
Te Pūkenga (New Zealand Institute of Skills and Technology) และ
Private Training Establishments (PTEs)
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ประเภทของโรงเรียน
ในนิวซีแลนด์
เด็กนักเรียนส่วนมากในประเทศนิวซีแลนด์ มักเข้ารับการศึกษา ในสถาบัน
การสอนใกล้ที่พักอาศัย ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งที่นี่ จะมีรูปแบบการลงทะเบียนเรียน
ที่เรียกว่า ‘การแบ่งเขต (Zoning)’ หรือกล่าวได้ว่า หากผู้ปกครองอาศัยอยู่ในพื้นที่
ใกล้กับโรงเรียน (โซนสถาบันการศึกษา) บุตร – หลานก็จะได้รับการการันตีว่า
จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ อยากให้บุตร –
หลานไปเรียนยังสถาบันที่อยู่นอกเขตที่พักอาศัย ผู้ปกครองจะต้องทำการสมัครไป
ยังโรงเรียนดังกล่าวและกรณีนี้ จะไม่มีการการันตี
ในประเทศนิวซีแลนด์ มีรูปแบบของโรงเรียนอยู่จำนวน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1. โรงเรียนรัฐบาล (State School)

โรงเรียนรัฐบาล
2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาล – กึ่งเอกชน (State-Integrated School)
3. โรงเรียนเอกชน (Private / Independent School)

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

ในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนของรัฐ จะมีรัฐบาลเป็ นเจ้าของ และได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐ มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรประจำชาติ และไม่ใช่สถาบัน
ศาสนา โดยโรงเรียนประเภทนี้ ถือเป็ นโรงเรียนยอดนิยมของเด็กและผู้ปกครอง
“โรงเรียนรัฐบาลมักมีอัตราค่าธรรมเนียมฟรี” สำหรับนักเรียนภายในประเทศที่
มีอายุไม่เกิน 19 ปี แต่ถึงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ผู้ปกครอง
ยังคงจำเป็ นต้องใช้จ่ายไปกับชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าธรรมเนียม
การสอบเพิ่มเติมอีกด้วย
มากไปกว่านั้น ผู้ปกครองอาจถูกขอให้จ่ายเงินไปกับค่าประสบการณ์นอกห้องเรียน
เช่น การไปทัศนศึกษา หรือ กิจกรรมนอกห้องเรียนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรกลางของประเทศ
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ประเภทของโรงเรียน

ในนิวซีแลนด์
โรงเรียนกึ่งรัฐ – กึ่งเอกชน

จะเป็ นสถาบันในรูปแบบพิเศษเฉพาะตน และยังคงได้รับเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล รวมถึงการเรียนการสอนในรูปแบบประจำชาติ แต่โรงเรียนประเภทนี้ จะมี
เป้ าหมาย – วัตถุประสงค์เป็ นของตัวเอง เพื่อสะท้อนถึงค่านิยมเฉพาะตัว ปรัชญา

ระดับประถมและมัธยศึกษา

หรือศาสนาที่เฉพาะเจาะจง ในสถาบันเช่นนี้ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเอง ถึงแม้จะเป็ นหลักสูตรภาคบังคับจากรัฐก็ตาม
โดยทั่วไป โรงเรียนกึ่งรัฐ – กึ่งเอกชน จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ประมาณ
1,500 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี หรือประมาณ 34,000 บาท

โรงเรียนรัฐบาล

โรงเรียนเอกชน

ในประเทศนิวซีแลนด์บางสถาบันที่เป็ นเจ้าของโดยหน่วยงานเอกชน จะยังได้
รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่แล้ว เงินสนับสนุนของโรงเรียนเอกชนมัก
มาจากการบริหารจัดการ และจากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากผู้ปกครอง สถาบัน
เหล่านี้จะมีหลักสูตรการเรียน – การสอนเป็ นของตนเอง โดยไม่จำเป็ นต้องปฏิบัติ
ตามหลักสูตรประจำชาติ ส่วนการชำระค่าธรรมเนียม ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบ
ในส่วนนี้ด้วย
ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนบางแห่งจะรับนักเรียนทั้งชายและหญิง หรือที่เรียกว่า
‘โรงเรียนสหศึกษา’ ส่วนโรงเรียนบางแห่งจะเปิ ดรับเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง ในขณะที่
บางแห่งจะมีการเปิ ดเป็ นโรงเรียนประจำอีกด้วย โดยโรงเรียนในประเภทนี้เอง จะมี
อัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปี หรือประมาณ
450,000 บาท
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source: https://www.smart-nz.com/

การศึกษาสำหรับ
ช่วงอายุ 18 ปี ขึ้นไป

Level 1 : Year 11 Secondary School (เทียบเท่า ม.5) หรือ Vocational Certificate (ปวช 1 ) อายุ 15 ปี
Level 2: Year 12 Secondary School (เทียบเท่า ม.6) หรือ Vocational Certificate (ปวช 2 ) อายุ 16 ปี
Level 3: Year 13 Secondary School ปี สุดท้าย หรือ Foundation Certificate (หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) หรือ Vocational
Certificate (ปวช 3 ) อายุ 17 ปี
Level 4: Vocational Certificate (ปวช 4 ) หลักสูตรนี้จะเปิ ดสอนเป็ นส่วนใหญ่ใน Institute of Technology หรือ PTE บางครั้งจะ
เห็นเป็ นหลักสูตร 60 credits ที่ใช้เวลาเรียนครึ่งปี
Level 5: Vocational Diploma (อนุปริญญา 1 ในฐานะหลักสูตรเดี่ยว) หรือในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาตรีปี 1
Level 6: Vocational Diploma (อนุปริญญา 2 ในฐานะหลักสูตรต่อเนื่องจาก L5) หรือในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาตรีปี 2
Level 7: Graduate Certificate หรือ Graduate Diploma (ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ อนุปริญญาบัณฑิต ในฐานะหลักสูตรเดี่ยว )
ในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปริญญาตรีปี 3
Level 8: PostGraduate Diploma หรือ Certificate (บัณฑิตศึกษา ) ซึ่งเทียบเท่าปริญญาโทปี 1 - สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่มี
ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี
Level 9: Master's Degree ปริญญาโทปี 2 หรือในกรณีปริญญาโทนั้นเป็ นหลักสูตรปี เดียว ก็จะเป็ นหลักสูตร Level 9 เสมอ
Level 10: Doctoral Degree ปริญญาเอก ซึ่งปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี

source: https://www.smart-nz.com/

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์มีความคล้ายคลึงกับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เนื่องจาก
นิวซีแลนด์เคยเป็ นอาณานิคมของสหราชณาจักรอังกฤษ วุฒิการศึกษาในนิวซีแลนด์จึงสามารถเทียบโอนได้โดยง่ายทั้งใน
สถาบันการศึกษาของอังกฤษและออสเตรเลีย สถานศึกษาต่างๆจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงาน New Zealand
Qualification Authority (NZQA)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งเป็ นสี่ชนิดได้แก่
มหาวิทยาลัย (university)
สถาบันโพลีเทคนิค (polytechnics and institute of technology)
วิทยาลัย (college of education)
คอร์สเรียนส่วนตัว (private training providers)
มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็ นฐาน และส่วนใหญ่เป็ นสถานศึกษาที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล โดยจัดการศึกษาระดับต่างๆตั้งแต่ระดับประกาศนียบััตร จนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งคอร์สส่วนมาก
จะใช้เวลาหนึ่งปี เต็ม บางคอร์สจะใช้เวลาเรียนแค่หนึ่งเทอม
ซึ่งบางคอร์สสามารถเข้าเรียนได้กลางภาคการศึกษา
สถาบันโพลีเทคนิค ส่วนใหญ่ได้รับการสนันสนุนจากรัฐบาลเช่นเดียวกัน และเปิ ดสอนคอร์สเทียบเท่ากับคอร์สในระดับ
มหาวิทยาลัย เน้นด้านอุตสหากรรมธุรกิจและการพาณิชย์ มีหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ถึงระดับ
ปริญญาตรี และสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยได้
การศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลา 3-4ปี เพื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาโท-เอก ใช้เวลา 1-2 ปี

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์จะต้องทดสอบความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน นักศึกษาควรติดต่อ
ฝ่ ายรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยว่าแต่ละแห่งยอมรับผลสอบอะไรบ้าง ผลสอบที่มหาวิทยาลัยอาจยอมรับ เช่น
International English Language Testing System (IELTS)
Cambridge English for Speaker of Other Languages (ESOL)
Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
นักศึกษาต่างชาติอาจเลือกเรียนหลักสูตรวิชาพื้นฐานซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสาขาก่อน เพื่อที่จะได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีได้อย่างราบรื่นในนิวซีแลนด์
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
ได้คะแนน TOFEL 500-525 หรือ IELTS 5.5
วุฒิการศึกษา ม. 3
เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma)
ได้คะแนน TOFEL 525-550 หรือ IELTS 5.5-6.0
วุฒิการศึกษา ม. 6
เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
3. หลักสูตรปี เตรียม (Foundation Year)
ได้คะแนน TOFEL 525-500 หรือ IELTS 5.5-6.0
วุฒิการศึกษา ม. 6
เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. หลักสูตรปริญญาตรี
ได้คะแนน TOFEL 550 หรือ IELTS 6.0
จบหลักสูตรปี เตรียมหรือเรียนมหาวิทยาลัยปี ที่ 1 มาแล้ว
เกรด C เป็ นอย่างต่ำ
5. หลักสูตรปริญญาโท
ได้คะแนน TOFEL หรือ IELTS 6.5
จบป.ตรีในสาขาเดียวกัน
เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
สำหรับนักเรียนที่จบป.ตรีในสาขาที่แตกต่างจากสาขา ที่กำลังจะต่อป.โท หรือได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 ทางสถาบัน
การศึกษาจะยื่นข้อเสนอให้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาโท (Post Graduate Diploma )ก่อนเป็ นเวลา 1 ปี ด้วยวุฒิ
อนุปริญญาโทที่มีเกรด B+ หรือ A นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่ออีก 1 ปี ในหลักสูตรปริญญาโท
6. หลักสูตรปริญญาเอก
ได้คะแนน TOFEL 600 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
จบป.โทในสาขาเดียวกัน
เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

N

เอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย
Application Online and Application Fee ใบสมัครและค่าสมัคร บางมหาวิทยาลัยจะงดเว้นค่าสมัคร ในกรณีที่
สมัครผ่าน Hands On
English Language Score (IELTS) หลักฐานคุณสมบัติความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
Standardize Test (UG – SAT/ACT, PG – GMAT/GRE) เฉพาะบางคณะและบางมหาวิทยาลัย
Academic Transcript ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย
Certificate of completion หนังสือรับรองการทำงานแบบเปิ ดผนึกสำหรับยื่นสมัครเบื้องต้น
Personal Statement and Supplemental Essay (หัวข้อกำหนดโดยมหาวิทยาลัย)
จดหมายแนะนำตัวเอง บอกเล่าถึงจุดประสงค์ เหตุผล และแรงจูงใจผู้สมัครที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่สมัครเรียน ซึ่ง
จดหมายฉบับนี้จะเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่ทีม Admission Committee ของมหาวิทยาลัยเป็ นผู้พิจารณาใบสมัคร
Resume/CV ประวัติส่วนตัวโดยย่อที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานหรือข้อมูล อื่นๆ ที่ต้องการ
บอกเกี่ยวกับตัวของผู้สมัคร
Professional certificate (ถ้ามี) เอกสารการฝึ กงาน หรือใบประกาศนียบัตรอื่นๆ
Copy of passport photo page สำเนาหนังสือเดินทาง
เอกสารทั้งหมดนี้ควรจัดเตรียมเป็ นภาษาอังกฤษแบบทางการจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน และจะต้องนำไปแปล
เป็ นภาษาอังกฤษซึ่งที่มีหน่วยงานรับรอง และหากไม่สามารถส่งต้นฉบับไปได้ ต้องทำสำเนาและมีการรับรองอย่าง
ถูกต้อง

source:https://www.hands-on.co.th/study-in-new-zealand/study-information/application-process/

มหาวิทยาลัย
ในนิวซีแลนด์
มี 8 แห่ง ได้ แก่

ลำดับ

ชื่อมหาวิทยาลัย

เกาะ

เมือง

1

The University of Auckland

เหนือ

Auckland

2

The University of Waikato

เหนือ

Hamilton

3

The University of Canterbury

ใต้

Christchurch

4

Lincoln University

ใต้

Christchurch

5

Massey University

เหนือ

PalmerstonNorth,
Wellington,
Auckland

6

The University of Otago

ใต้

Dunedin

7

Victoria University of Wellington

เหนือ

Wellington

เหนืิอ

Auckland

8

AUT University

The University of Auckland

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์
ก่อตั้งในปี 1883 เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

สาขาวิชาเด่นๆ คือ แพทยศาสตร์

มีนักศึกษาประมาณ 40,000 คน เป็ นนักศึกษาต่างชาติ

สาขาวิชาที่เปิ ดสอน (Programmes) ระดับปริญญาตรี

มากกว่า 5,500 คน จาก 110 ประเทศ เป็ นมหาวิทยาลัย

Architectural Studies (BAS) /Arts (BA) /Commerce

ที่มีชื่อเสียงด้านการทําวิจัย

(BCom) /DanceStudies (BDanceSt) / Education
(Teaching) (BEd (Tchg)) / Engineering (Honours) (BE

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและได้รับการรับรอง ดังนี้

(Hons) / Arts (BFA) /Health Sciences (BHSc) /

top200 จาก the Times Higher Education World

Human Services (BHumServ) / Laws (LLB)/Medicine

University Rankings

and Bachelor of Surgery (MBChB) /Nursing

top100 จากQS World University Rankings เป็ น

(BNurs)/Optometry (BOptom) /Pharmacy /(BPharm)

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด์จากการจัดอันดับของ

/Physical Education (BPE) / Urban ) Planning

Shanghai Jiao Tong Academic Ranking The University

(Honours) (BUrbPlan(Hons)/ Property (BProp) /

of Auckland

Science (BSc) /Science in Biomedical Science
(BSc) /Social Work (BSW) /Technology (BTech)

สถานที่ติดต่อ International Office The University of Auckland Private Bag 92 019 Auckland, New Zealand
Tel: 64-9-380 2386, Fax: 64-9-373 7405 Website: www.auckland.ac.nzÜnnsanun nansanum

The University of Waikato

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง H A M I L T O N ท า ง เ ก า ะ เ ห นื อ ข อ ง นิ ว ซี แ ล น ด์

เป็ นมหาวิทยาลัยชั้น นำด้านการทำวิจัย สาขาวิชาเด่นๆ

สถานที่ติดต่อ International Office The University of

ที่เปิ ดสอนคือ การจัดการ ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์

Waikato Private Bag 3105 Hamilton, New Zealand Tel:

คอมพิวเตอร์ การพัฒนา กฎหมาย จิตวิทยา ภาษาศาสตร์

64-7-838 4439, Fax: 64-7-838 4369 Website:

คณิตศาสตร์

www.waikato.ac.nz

มีนักศึกษามากกว่า 12,000 คน เป็ นนักศึกษานานาชาติ
ราว 2,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติราว 2000 คน เปิ ด
สอน 7 คณะ และมีหอพัก (Halls of Residence) 4 แห่ง

University of Canterbury

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง ไ ค ร ส์ เ ซิ ร์ ช ท า ง เ ก า ะ ใ ต้
มีสาขาวิชาเด่นๆที่เปิ ดสอน คือ วิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ :International Manager University of

คณิตศาสตร์ วนศาสตร์ การค้า ศิลปศาสตร์

Canterbury Private Bag 4800, Christchurch, New

สังคมสงเคราะห์ ดนตรี กฎหมาย

Zealand Tel: 64-3-364 2459, Fax: 64-3-364 2171
Website: www.canterbury.ac.nz $100

Massey University

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง P A L M E R S T O N N O R T H
โดยมีสาขาที่กรุงเวลลิงตันและโอ๊คแลนด์ด้วย สาขาวิชา

สถานที่ติดต่อ:International Office Massey University

เด่นๆที่เปิ ดสอนคือ ธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยี

Private Bag 11 222 Palmerston North, New Zealand

คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

Tel: 64-6-350 5599, Fax: 64-6-350 5698

สิ่งแวดล้อม ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

Website: www.massey.ac.nz

University of Otago

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง D U N E D I N ท า ง ต อ น ใ ต้ ข อ ง เ ก า ะ ใ ต้

มีสาขาวิชาเด่นที่โดดเด่นเปิ ดสอนคือ แพทย์ศาสตร์

สถานที่ติดต่อ: Research and International University

ทันตกรรม ฟิ สิกส์การสำรวจ ดนตรี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ

of Otago PO Box 56, Dunedin, New Zealand Tel:

การท่องเที่ยว

64-3-479 8344, Fax: 64-3-4798367
Website: www.otago.ac.nz

Victoria University of Wellington

ตั้ ง อ ยู่ ที่ ก รุ ง เ ว ล ลิ ง ตั น ซึ่ ง เ ป็ น เ มื อ ง ห ล ว ง
สาขาวิชาที่โดดเด่นคือ รัฐศาสตร์กฎหมาย สถาปั ตยกรรม

สถานที่ติดต่อ :Victoria International PO Box 600,

ออกแบบ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจ

Wellington, New Zealand Tel: 64-4-463 5350, Fax:
64-4-463 5056
Website: www.vuw.ac.nz

Auckland University of Technology

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์
สาขาวิชาที่โดดเด่น เด่นทางด้าน Business อยู่ในอันดับ 4

สถานที่ติดต่อสถานที่ติดต่อ:International Student

จากการจัดอันดับจาก QS World University

Centre Private Bag 92006 Auckland, New Zealand

สาขาวิชาที่เปิ ดสอน ได้แก่ ศิลปะและการออกแบบ

Tel: 64-9-917 9637, Fax:64-9-917 9925

โสตศึกษา สื่อสารมวลชน ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Website: www.aut.ac.nz

คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวการ โรงแรมวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ วิศวกรรมศาสตร์

Lincoln University

ตั้ ง อ ยู่ ที่ เ มื อ ง ไ ค ร ส์ เ ชิ ร์ ช ท า ง เ ก า ะ ใ ต้

สาขาวิชาเด่นๆที่เปิ ดสอนคือ เกษตรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดต่อ: International Office Lincoln University

การท่องเที่ยว การจัดการ การค้า ทรัพยากร วนศาสตร์

PO Box 94, Canterbury, New Zealand Tel: 64-3-325

มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีนักศึกษา ราว 2,900 คน เป็ น

2811, Fax: 64-3-325 3840 Website:

นักศึกษาต่างชาติราว 900 คน

www.lincoln.ac.nz

source: https://www.hotcourses.in.th/study/newzealand/international/schools-colleges-university/134/list.html

การขอวีซ่า

การขอวีซ่านักเรียนต่างประเทศ Fee Paying Student Visa
เป็ นวีซ่าระบบออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการกรอกและอัพโหลดเอกสารผ่านเข้าระบบที่เรียกว่า
RealMe วีซ่าประเภทนักเรียนที่ใช้กันมากที่สุดคือ
1. Study less than 6 months
2. Study more than 6 months
วีซ่าประเภท Fee Playing Student Visa เป็ น วีซ่าที่นักเรียนมีความประสงค์ไปเรียนแบบ full-time ในประเทศนิวซีแลนด์
นักเรียนจำเป็ นต้องจ่ายค่าคอร์สเต็มจํานวนและลงทะเบียนกับสถาบันที่ได้รับการยอมรับก่อนสมัครวีซ่า
วีซ่าประเภทนี้นักเรียนสามารถ
- เรียนแบบ full time หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ การเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ
- สามารถทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่เรียนอยู่ หรือ ได้เต็มเวลาในระหว่าง holidays ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของวีซ่า
- จำเป็ นต้องมีอายุที่กำหนด หรือไม่ก็ต้องไปกับผู้ปกครอง หรือ พ่อแม่
- มีความประสงค์จะพาสามี ภรรยา หรือ บุตร ไปด้วยผู้ติดตาม สามารถสมัครวีซ่าติดตามขึ้นอยู่กับสถานะที่มีกับผู้สมัคร
- โดยปกติจำนวนวีซ่าจะได้รับการอนุมัติเท่ากันกับระยะเวลาเรียนที่สถาบันหรือโรงเรียนกำหนด

การขอวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์
นักเรียนภาษา English Language
1. Transcript
2. Certificate
3. Passport เล่มปั จจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน 10 ปี
4. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2 อายุไม่เกิน 6 เดือน
5. จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา (Offer place)
6. เขียนเรียงความ Plans in New Zealand
7. Bank Statement จดหมายแสดงฐานะทางการเงิน ตามกฎหมายระบุ
8. ประกันสุขภาพเงื่อนไขตามกำหนด (โดยปกติจะจ่ายตรงกับสถาบันพร้อมกับค่าเทอม)
9. สูติบัตร (ถ้าได้รับการสนับสนุนการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)
10. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด

ข้อมูลสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
ตั้งอยู่ใน: ออลซีซั่นส์เพลส
ที่อยู่: 87 M Thai Tower ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ:
เปิ ด - ปิ ด 16:30น.
โทรศัพท์: 02 254 2530
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
Royal Thai Embassy, Wellington, New Zealand
110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington 6011
I Postal Address: PO. Box 12-247, Thorndon,
Wellington 6144
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 .- 12:30น/ 02:00
- 05:00น.
Visa Section: จันทร์-ศุกร์ 09:30 - 12:00น.
Other Consular Matters:จันทร์-ศุกร์ 09:3012:00น. / 02:00.- 04:00น.
(64 4) 496-2900 และเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
021 896 29

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

สำนักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority)
รายละเอียดเก่ียวกับ NCEA และวุฒิการศึกษาอื่นๆ
www.nzqa.govt.nz/ncea

การศึกษาในนิวซีแลนด์ ลิงค์และรายละเอียดเก่ียวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในนิวซีแลนด์
www.studyinnewzealand.govt.nz

กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดเต็มเกี่ยวกับการศึกษาในนิวซีแลนด์
www.education.govt.nz

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานานาชาติของ
นิวซีแลนด์และตัวแทนท่ัวโลก www.enz.govt.nz

