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ศูนยจั์ดการศึกษาในต่างประเทศและบรหิารความรู ้
สํานักงาน ก.พ.

 



แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
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เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร, สาขาที�อยากเรียน

ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารบัการศึกษา ระยะเวลาเรยีน

ระดับภาษาที�จาํเป�น การเรยีนภาษา

รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั�วไป 

เตรียมตัวเดินทาง

วีซ่า ตั�วเครื�องบิน พาสปอรต์ 

เดินทาง

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

วิธีสมัครเรยีน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที�จาํเป�น

ส่งเอกสาร

ขั�นตอนการเตรยีมตัว
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NEW ZEALAND
ศึ กษาต่ อ นิ วซี แลนด์

ทําไมควรเรียนต่อที�นิวซีแลนด์์?

      นิวซีแลนด์เป�นประเทศที�มีสถาบันการศึกษาที�มีคุณภาพระดับต้นๆของโลก มี

ความหลากหลายในสาขาที�เลือกเรยีน มีการเรยีนการสอนที�เน้นให้นักเรยีนคิดอย่าง

อิสระและช่วยพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรยีน การศึกษาในนิวซีแลนด์ยังเน้นการ 

 เตรยีมตัวการทาํงานในอนาคต การเรยีนจงึไม่จาํกัดแค่บทเรยีนในห้องเรยีนเท่านั�น

อีกทั�งยังเป�นประเทศที�มีภูมิทัศน์และธรรมชาติงดงาม รฐับาลนิวซีแลนด์ให้ความ

สาํคัญกับการดูแลรกัษาธรรมชาติิ ความสะอาด ความสงบ และความปลอดภัย

ทาํให้นิวซีแลนด์เป�นหนึ�งในประเทศที�น่าอาศัยที�สุดแห่งหนึ�งของโลก
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แผนที�ประเทศนิวซีแลนด์์

source:https://www.worldatlas.com/maps/new-zealand
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ข้ อ มู ล ทั� ว ไ ป

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 

   เมืองที�ใหญ่ที�สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน

ตั�งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกาเป�นศูนย์กลาง

ธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเนื�องจากเป�นเมืองท่า 

สาํคัญและเป�นเมืองแห่งการเล่นเรอืใบ มีแม่น�าไวกาโตซึ�งเป� น

แม่น�าที�ยาวที�สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่านสถานที�ท่องเที�ยว   ที�น่า

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

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  

ที�ตั�ง 

       ประเทศนิวซีแลนด์ ตั�งอยู่บรเิวณตอนใต้ของ

เส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟ� กทางด้านตะวัน

ออก และ ทะเลทัสมันด้านตะวันตกลักษณะประเทศเป�น

หมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็ก

เกาะน้อยอีก จาํนวนหนึ�ง เกาะที�เรารูจ้กักันดีคือ เกาะเหนือ

(North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั�งอยู่
ปลายสุดของเกาะใต้ชื�อ เกาะสจว๊ต (Stewart Island) 
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ข้ อ มู ล ทั� ว ไ ป

Rotorua

     ได้สมญานามว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที�ยว"

เนื�องจาก เมืองนี�อุดมไปด้วยแหล่งกําเนิดของน�าพุรอ้น ป� า

ทุ่งหญ้า และทะเลสาบที�อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาเทราต์

นอกจากนี�ยังเป�นเมืองโบราณที�สั�งสมวัฒนธรรมของ   

 ชาวเมารทีาํให้เมืองนี�เต็มไปด้วยความสนุกสนานและ    

 นักท่องเที�ยวชอบมาเยี�ยมชม แหล่งท่องเที�ยวที�น่าสาํคัญ

ได้แก่ TeWhakarewarewa, Polynesian, Lake Rotorua,

Rainbow Spring Farm, Ohinemutu, Waikite Valley

Thermal Pool,  Whirinaki Forest ParkOfficial Rotorua

 Hamilton 

   เป� นเมืองสวยงาม มีแม่น�าไวกาโต้ซึ�งถือว่าเป�นหัวใจ

สาํคัญไหลผ่านรอบเมืองและเป�นจุดชมวิวที�สาํคัญ ทั�งยัง

เป�นย่านธุรกิจที�ตั�งของสถานที�ราชการ โรงเรยีน และ

มหาวิทยาลัย 

Napier 

    เมืองทางฝ�� งตะวันออกของเกาะเหนือเป�นเมืองที�มี

ลักษณะพิเศษแตกต่างจากเมืองอื�นๆในนิวซีแลนด์ มีชื�อเสียง

ด้านความงดงามทางธรรมชาติความงดงาม

ด้านสถาป�ตยกรรมสไตล์อารต์เดโค (Art Deco) และ

เมดิเตอรเ์รเนียน เป�นเอกลักษณ์ของเมืองและถือเป�น

เมืองอารต์เดโคที�สวยที�สุดในโลกเมืองหนึ�ง

Northland 

    อยู่เหนือ Auckland ขึ�นไปประมาณ 450 กิโลเมตร มีต้นไม้
ที�มีลักษณะโดดเด่นและแปลกตาชื�อ ต้นโพกาวา

(Pohutukawa) ที�มีดอกสีแดงสดสะพรั�งเต็มต้นขึ�นอยู่   

เรยีงรายตามชายฝ�� งมีหาดทรายที�สวยงามและป� าคา  (Kauri

Forests)เหมาะสาํหรบันักท่องเที�ยวที�ชื�นชอบธรรมชาติ 
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ข้ อ มู ล ทั� ว ไ ป

Tauranga

     นอกจากจะเป�นศูนย์รวมการท่องเที�ยวและการพาณิชย์
ที�สําคัญยังเป�นศูนย์กลางของความสวยงามของอ่าว และ

มีท่าเรอืที�มีเรอืยอชต์จอดอยู่นับพันลาํ ทั�งยังมีเรอืสาํหรบั

พานักท่องเที�ยวแล่นไปตามอ่าวเพื�อชมทัศนียภาพของ

เมืองด้วย 

Waikato

    อยู่ห่างจากเมือง Auckland ประมาณ 126 กิโลเมตร

เป�นดินแดนที�อุดมสมบูรณ์ด้วยความเขียวขจขีองป� าไม้
เป� นแหล่งที�ขึ�นชื�อเรื�องนมซึ�งอุดมด้วยไขมันเนยสูง เหมาะ

สาํหรบัการแปรรูปเป�นเนยแข็ง เนย และนมผงอันเลื�องชื�อ

เนื�องจากบรเิวณนี�อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าอาหารของฝูง

วัวนมต่างๆ และแกะนับแสนตัว

 Wellington 

     เวลลิงตันเป�นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ตั�งอยู่บรเิวณ

ตอนปลายสุดของ เกาะเหนือเป�นที�ตั�งของที�ทาํการรฐับาล

และได้รบัสมญาว่าเป�น Windy city เวลลิงตันเป�นเมืองท่า

ที�เชื�อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที�มีช่อง แคบคุก

(cook) คั�นกลาง ทาํให้เกิดกระแสลมแรง เป�นแหล่งรวม

สถานที�สําคัญ ตั�งอยู่บนอ่าวของทางตอนใต้สุดของ เกาะ

เหนือและเป�นจุดเชื�อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ แหล่ง

ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ 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 ทั� ว ไ ป

เ มื อ ง สาํ คั ญ
เ ก า ะ ใ ต้  ( S O U T H  I S L A N D )

Christchurch 

    เมืองที�เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที�สุดของเกาะใต้เป� นเมือง

ที�ได้รบัอิทธิพลจากประเทศอังกฤษมากที�สุด ประกอบด้วย

สถาป�ตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก มีแม่น�า  

 เอวอนไหลผ่านกลางเมืองและมีสวนดอกไม้ สวยงาม จงึได้

รบัการขนานนามว่าเป�นเมืองแห่งสวนดอกไม้ (Garden

City)แหล่งท่องเที�ยวที�สําคัญ 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

    หรอืสก็อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ตั�งอยู่ทางตอนใต้ในเขต

Otago เป�นที�ตั�งของมหาวิทยาลัยที�เก่าแก่ที�สุดของนิวซีแลนด์ 

คือ University of Otago ป� จจุบันเป�นจุดศูนย์กลางนักท่องเที�ยว

ทัวรธ์รรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวรด์ูนก เพนกวิน, ทัวรดู์แมวน�า,

และการเดินป� าแบบธรรมชาติ 

 Nelson

    เมืองเก่าแก่ที�เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศิลปะ วัฒนธรรมและ

ความมีชีวิตชีวา ตลอดป� จะมีเทศกาลบันเทิง และกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี� เนลสันยังมีสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติ อาทิ

ทะเลสาบ แม่น�า อุทยานแห่งชาติ และชายหาด จุดท่องเที�ยว    

 ที�สําคัญ คือ Abel Tasman National Park 

Queenstown 

  ควีนส์ทาวน์ตั�งอยู่รมิทะเลสาบวาคาที�ปู (Wakatipu) จงึมีวิวสวย

ของเทือกเขาสีฟ� ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบ

ให้ผู้ที�ชื�นชอบธรรมชาติได้ชื�นชมกัน ควีนสทาวน์เป�นเมืองแห่ง

ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา 
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ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ร่วง

ฤดูหนาว

มิถุนายน – สิงหาคม 

2-10 °C

กันยายน – พฤศจกิายน 
7-17 °C

มีนาคม – พฤษภาคม 
13-19 °C

ฤดูกาลและเวลา

        โดยทั�วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นจดัจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศ อบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที�อากาศ
เย็นที�สุดคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม โดยที�ประเทศ นิวซีแลนด์ตั�งอยู่ในซีกโลกใต้ ฤดูกาลจะตรงข้ามกับฤดูกาลในซีกโลกเหนือ อากาศจะหนาว
เย็นและมีฝนตกในฤดูหนาวกับอบอุ่นและแห้งแล้งในฤดูรอ้นส ภาพอากาศจะมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ควรจะมีเสื�อกันฝนหรอืรม่ติดตัว ตลอด
เวลา 

ธันวาคม – กุมภาพันธ์
16-25 °C

 เวลา
          เวลาของนิวซีแลนด์เรว็กว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง (ยกเว้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม จะหมุนเข็มนาฬิกาให้เรว็ขึ�นอีก 1 ชั�วโมง
เป�น 6 ชั�วโมง) 
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที�ประเทศนิวซีแลนด์

       นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาวซึ�งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมรกิัน และวัฒนธรรมเผ่า

เมาร ีซึ�งเป�นวัฒนธรรมที�มีความเครง่ครดัในเรื�องขนบธรรมเนียมพิธรีตีองที�น่าศึกษา ชาวนิวซีแลนด์โดยทั�วไปเป�นคน

อัธยาศัยดี มีน�าใจเอื�อเฟ�� อและช่วยเหลือชาวต่างชาติ อีกทั�งยังเป�นผู้ที�เครง่ครดัในเรื�องการนัดหมาย

วัฒนธรรมเผ่าเมารีที�ควรรู้ 

1. คนต่างชาติจะต้องไม่เข้าไปในสถานประกอบพิธทีางศาสนาและพิธกีารต่างๆ (Marae) โดยไม่ได้รบัเชิญก่อน 

2. ในพิธต่ีางๆ ฝ� ายชายและฝ� ายหญิงจะนั�งแยกกัน

3. ห้ามรบัประหารอาหารใน Marae

        การให้ทิป เป�นสิ�งที�ไม่จาํเป�นบางครั�งบรกิรจะปฏิเสธเงินค่าทิป

กระแสไฟฟ� า 

        ประเทศนิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟ 220 Volt เสียบปลั�กเป�นแบบ 3 รูคล้ายของประเทศออสเตรเลียและประเทศจนี

นักเรยีนสามารถนําเครื�องใช้ไฟฟ� าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้ และหาซื�อ Adaptor  Plugs ตามรา้นขายอุปกรณ์ไฟฟ� า

ในเมือง และ ห้างสรรพสินค้า

สิ�งต้องห้ามนําเข้าในประเทศ 

    นิวซีแลนด์มีกฎหมายที�เข้มงวดมากเกี�ยวกับสิ�งต้องห้ามในการนําเข้าประเทศ เช่น

 1. เนื�อสัตว์ พืชหรอืผลไม้ใด ๆ การนําเข้าถือว่าผิดกฎหมาย

 2. น�าผึ�งและสินค้าบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น ชีส ถ้ามีของเหล่านี�ให้ทิ�งก่อนถึงเขตศุลกากร มิเช่นนั�นกองศุลกากรจะ

ยึดของเหล่านั�นที�ด่านหรอือาจเสียค่าปรบั สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที� www.customs.govt.nz 

3. ยาแก้ปวดหรอืยาแก้หวัดเป�นจาํนวนมาก 
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1. เป�นแหล่งการศึกษาที�มีคุณภาพ มีการเรยีนการสอนที�ดีเยี�ยม       

มีมาตรฐานการศึกษาเป�นที�ยอมรบัเทียบเท่ากับประเทศต่างๆ     

 ในแถบยุโรปและอเมรกิาโดยเฉพาะสาขาวิชาที�โดดเด่น เช่น

Biotechnology, Forensic Science และ Marine Engineering 

2. ใช้ภาษาอังกฤษเป�นภาษาประจาํชาติ 

3. ประชากรมีคุณภาพ โดยนิวซีแลนด์เป�นประเทศที�ไม่มีการ

คอรปัชั�นเป�นอันดับ 1 ของโลก 

4. เป�นประเทศที�สงบ มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป�นมิตร มีธรรมชาติ

ที�งดงาม

5. มีความมั�นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

6. มีมหาวิทยาลัยทั�งสิ�น 8 แห่ง โดยตั�งอยู่บนเกาะเหนือ 5 แห่ง  

 และในเกาะใต้ 3 แห่ง และทุกแห่งล้วนเป�นมหาวิทยาลัยของรฐับาล

ทั�งสิ�น

 7. สามารถทํางาน Part-Time ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป�น

จาํนวน 20 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

8. ค่าเล่าเรยีนไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเมื�อศึกษาในระดับปรญิญา

เอก จะเสียค่าเล่าเรยีนเท่ากับนักศึกษานิวซีแลนด์
9. มีคนไทยน้อยจงึทาํให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่าง

รวดเรว็ 

10. อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี�ยทั�งป� กาํลังดีไม่หนาวหรอืรอ้น

เกินไป โดยมีอุณหภูมิเฉลี�ยสูงสุดที� 23°C ในเดือนมกราคม และ   

 ต�าสุดที� 13°C ในเดือนกรกฎาคม 

จุดเดน่ของการศกีษาในประเทศนิวซแีลนด์
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งบประมาณค่าใช้จา่ยนักเรยีนทุนรฐับาล ที�ศกึษาในประเทศนิวซแีลนด์

มีผลตั�งแต่วันที� 1 ตลุาคม 2563 เป� นต้นไป 

หลักเกณฑค์า่ใชจ้า่ย ของนักเรยีนทนุรฐับาลคน้หาเพิ�มเตมิไดท้ี�

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/gs_expense_scholarship_guide_61.pdf

หมายเหตุ 

1. เหมาจา่ย : ไมต่อ้งมีใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงนิ ประกอบการเบกิจา่ย 

2. ตามที�จา่ยจรงิ : ตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงนิ ประกอบการเบกิจา่ย เทา่กบัจาํนวนเงินที�ขอเบกิ 

3. ค่าใช้จา่ยประจาํเดอืน : การจา่ยกรณีไม่เต็มเดอืน ใหจ้า่ยตามสดัสว่นวนัที�มสีทิธไิดร้บัในเดอืนนั�น 

4. คา่หนังสอืและอุปกรณ์การศกึษา ประกอบดว้ย คา่หนังสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ/ตพีมิพ์

วิทยานิพนธ ์สาํหรบัระดบัปรญิญาโทที�เรยีนแบบงานวจิยัและระดบัปรญิญาเอกในป�สดุทา้ยหรอืเทอมสดุทา้ยของการเรยีน

ใหเ้บิกจา่ย ค่าหนังสอืคา่อุปกรณ์การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยในการตีพมิพ์วทิยานิพนธ ์ตามที�จา่ยจรงิภายในวงเงนิ 1,200

ดอลลารนิ์วซแีลนด/์ป�  โดยใหร้วบรวมใบเสรจ็รบัเงินคา่หนังสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยในการตพีมิพ์

วิทยานิพนธแ์ลว้สง่ไปยงั สนร. เพื�อประกอบการเบกิจา่ย ทั�งนี� สาํหรบัรายการใดที�คา่หนังสอื คา่อุปกรณ์การศึกษา และ  

 คา่ใช้จา่ยในการจดัทาํ/ตพีมิพวิ์ทยานิพนธร์วมแลว้ไม่เกิน 900 ดอลลารนิ์วซแีลนด/์ป�  ใหเ้บกิจา่ยในอตัราเหมาจา่ย โดยไม่

ต้องสง่รายละเอยีดใบเรยีกเก็บเงินหรอืใบเสรจ็รบัเงินไปยัง สนร. เพื�อประกอบการเบกิจา่ย

 5. เงินชดเชยคา่ใชจ้า่ยในการดแูลนักเรยีน : เงนิที�สาํนักงาน ก.พ. หรอืสาํนักงานผูด้แูลนักเรยีนในตา่งประเทศเรยีกเกบ็ เพื�อ

เป�นค่าใช้จา่ยในการดาํเนินงานเกี�ยวกับการดแูลและจดัการศกึษาสาํหรบันักเรยีนที�ศกึษาในตา่งประเทศ มใิชร่ายการค่าใช้

จา่ย ของนักเรยีนทนุที�จะไดร้บั ทั�งนี�มผีลเริ�มใชตั้�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 เป�นต้นไป

 หน่วย : ดอลลารนิ์วซีแลนด์
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โรงเรยีนมัธยม $25,000
ปรญิญาตร ี: $20,000- $40,000 ต่อป�
ปรญิญาโท: $22,000- $45,000 ต่อป�
ปรญิญาเอก : $6,500- $7,500 ต่อวิชา

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จา่ยอื�นๆ
ขึ�นอยู่กับว่าอาศัยอยู่ส่วนไหนของ
ประเทศ เช่น The University of
Aucklandและ Victoria University of
Wellington มีค่าใช้จา่ยประมาณ
$20,000- $27,000 ต่อป�
University of Otago มีค่าใช้จา่ย
ประมาณ $18,000- $21,000 ต่อป�

ค่าใช้จา่ยโดยประมาณ
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โทรเรยีก ตํารวจ ดับเพลิง หรอืรถพยาบาล

ต้องแจง้ว่าเป�นบรกิารฉุกเฉินด้านใด
เป�นบรกิารฟรี

กรณีไม่ฉุกเฉินเช่นพาสปอรต์หาย
ให้แจง้ไปยังสถานีตํารวจในท้องที�

13



การประกันสุขภาพในนิวซีแลนด์

   กําหนดให้นักเรยีนต่างชาติต้องซื�อประกันสุขภาพ ทําให้นักเรยีน

สามารถเข้าถึงการรกัษาพยาบาลผ่านผู้ให้บรกิารในระบบสาธารณสุข

นอกจากนี�ค่าใช้จา่ยในการรกัษาพยาบาล การรบัยาตามใบสั�งแพทย์

หรอืการรกัษาอาการบาดเจบ็ทั�งด้านรา่งกายและจติใจ จะได้รบัการ

คุ้มครองเต็มรูปแบบ หรอืได้รบัการสนับสนุนเพืิ�อลดค่าใช้จา่ย 3-30

ดอลลาร ์ทั�งนี�ยังครอบคลุมในกรณีที�ต้องรกัษาตัวในโรงพยาบาลหรอื

การไปพบแพทย์ตามคลินิกอีกด้วย

   อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ จะไม่ครอบคลุม

การรกัษาพยาบาลทางทันตกรรม โดยเฉพาะสถาบันการแพทย์ที�มี     

 ค่ารกัษาบรกิารฟรขีองประเทศ
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THE UNIVERSITY OF AUCKLAND1.
UNIVERSITY OF OTAGO2.
VICTORIA UNIVERSITY OF
WELLINGTON3.
UNIVERSITY OF CANTERBURY4.

01

MASSEY UNIVERSITY

6.
7.

UNIVERSITY OF WAIKATO

8.

LINCOLN UNIVERSITY

8 อันดับ
มหาวิทยาลัย

ชื� อดั ง
ของนิวซีแลนด์

 

5.

AUCKLAND UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

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

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

       สถาบันส่วนใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิค / Institute of Technology  จะใช้ระบบ 3

เทอมที�เรยีกว่า Trimester ประกอบด้วยสองเทอมหลักและซัมเมอรส์คูล เทอมหลักมีระยะเวลา

ประมาณ 16-17 สัปดาห์ โดยมี Mid-Trimester break หยุดพักการเรยีนสองสัปดาห์ในช่วงกลางเทอม

ของแต่ละเทอม กับมีป�ดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ระหว่างเทอมหนึ�งกับสอง โดยที�สี�สัปดาห์สุดท้ายของ

แต่ละเทอมเป�นช่วงสอบ 

ประถมและมัธยมศึกษา เทอม 1 กุมภาพันธ์-เมษายน

เทอม 2 เมษายน-มิถุนายน

เทอม 3 กรกฎาคม-กันยายน

เทอม 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ระดับการศึกษา ป�การศึกษา

มหาวิทยาลัย
เทอม 1 ปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม-มิถุนายน

เทอม 2 กรกฎาคม-พฤศจกิายน

เทอม 3 พฤศจกิายน- กุมภาพันธ์
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ระบบการศึกษา
ระดับวัยก่อนเรียน (Early Childhood Education: ECE)

     คล้ายกับเนอสเซอรี�ทั�วไป จะเป�นการเรยีนรูใ้นเด็กก่อนวัยเริ�มเรยีน เพิ�อช่วย

พัฒนาทักษะของเด็ก ให้เด็กมีความมั�นใจ พรอ้มเข้าเรยีนในอนาคต

ไม่ได้เป� นการศึกษาภาคบังคับ แต่เด็กส่วนใหญ่กว่า 96.8% จะเข้าเรยีน การสอน

ระดับนี�มักจะมีชั�วโมงเรยีนเฉลี�ยอยู่ที� 30 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ หรอื 6 ชั�วโมงต่อวัน

ในระดับประถมศึกษา (year1-year8) เด็กนักเรยีนจะมีอายุเฉลี�ย 5-12 ป�

ระดับมัธยมศึกษา (year 9-year13) เด็กนักเรยีนจะมีอายุเฉลี�ย 13-18 ป�

การศึกษาภาคบังคับกาํหนดให้อยู่ที� 6-16 ป�  ประกอบด้วยระดับชั�น year1-

year13 โดยแบ่งออกเป�น 2 ช่วงป�ดังนี�

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

ระดับการศึกษาชั�นสูงและหลักสูตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยของรฐัทั�งหมด 8 แห่ง โดยที�ทุกแห่งอยู่ในท็อป 3%

หรอือยู่ใน Top 500 ของมหาวิทยาลัยทั�วโลก Ref. www.universitiesnz.ac.nz

หลักสูตรวิชาชีพ – นิวซีแลนด์มีการเป�ดสอนวิชา และทักษะที�จาํเป�นในการ

ประกอบอาชีพ ที�เป� นที�ต้องการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยที�จะเน้นไปที�

การปฏิบัติจรงิ โดยในนิวซีแลนด์จะมีสถาบันฝ�กอาชีพ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

 Te Pūkenga (New Zealand Institute of Skills and Technology) และ

Private Training Establishments (PTEs)

       การศึกษาชั�นสูง ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ แต่เป�นทางเลือกในการเรยีนรูท้ี�จะ

มารองรบัความต้องการของนักเรยีนที�ต่างกันโดยที�นักเรยีนที�ต้องการเรยีนต่อต้อง

มี NCEA level 3 หรอืเรยีนจบระดับมัธยมศึกษาป�ที� 6 (year13) โดยที�นิวซีแลนด์มี

ตัวเลือกหลากหลายตามความต้องการของนักเรยีนแต่ละคน เช่น

National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

    คือประกาศนียบัตรที�รบัรองความสาํเรจ็ทางการศึกษาระดับชาติของประเทศ

นิวซีแลนด์ โดยที�ในระหว่างช่วง Year 11 – 13 นักเรยีนจะสามารถเลือกลงเรยีน

ในวิชาต่าง ๆ และจะมีการวัดผลจากทั�งภายในและภายนอกเมื�อเรยีนจบในแต่ละ

ชั�นป�  ซึ�งโดยปกติแล้ว นักเรยีนก็จะได้รบั NCEA Level 1 – 3 ในระหว่างการ

เรยีนในระดับชั�น Year 11 – 13
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ประเภทของโรงเรียน
ในนิวซีแลนด์

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

โรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรยีนรฐับาล (State School)

โรงเรยีนกึ�งรฐับาล – กึ�งเอกชน (State-Integrated School)

โรงเรยีนเอกชน (Private / Independent School)

        เด็กนักเรยีนส่วนมากในประเทศนิวซีแลนด์ มักเข้ารบัการศึกษา ในสถาบัน

การสอนใกล้ที�พักอาศัย ซึ�งโรงเรยีนหลายแห่งที�นี� จะมีรูปแบบการลงทะเบียนเรยีน

ที�เรยีกว่า ‘การแบ่งเขต (Zoning)’ หรอืกล่าวได้ว่า หากผู้ปกครองอาศัยอยู่ในพื�นที�

ใกล้กับโรงเรยีน (โซนสถาบันการศึกษา) บุตร – หลานก็จะได้รบัการการนัตีว่า 

จะได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนนั�น ๆ ในกรณีที�ผู้ปกครองมีความประสงค์ อยากให้บุตร –

หลานไปเรยีนยังสถาบันที�อยู่นอกเขตที�พักอาศัย ผู้ปกครองจะต้องทาํการสมัครไป

ยังโรงเรยีนดังกล่าวและกรณีนี� จะไม่มีการการนัตี

ในประเทศนิวซีแลนด์ มีรูปแบบของโรงเรยีนอยู่จาํนวน 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.

2.

3.

        ในประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรยีนของรฐั จะมีรฐับาลเป�นเจา้ของ และได้รบัเงิน

สนับสนุนจากรฐั มีการเรยีนการสอนตามหลักสูตรประจาํชาติ และไม่ใช่สถาบัน

ศาสนา โดยโรงเรยีนประเภทนี� ถือเป�นโรงเรยีนยอดนิยมของเด็กและผู้ปกครอง

“โรงเรยีนรฐับาลมักมีอัตราค่าธรรมเนียมฟร”ี สาํหรบันักเรยีนภายในประเทศที�

มีอายุไม่เกิน 19 ป�  แต่ถึงจะได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ผู้ปกครอง

ยังคงจาํเป�นต้องใช้จา่ยไปกับชุดยูนิฟอรม์ อุปกรณ์การเรยีน รวมถึงค่าธรรมเนียม

การสอบเพิ�มเติมอีกด้วย

มากไปกว่านั�น ผู้ปกครองอาจถูกขอให้จา่ยเงินไปกับค่าประสบการณ์นอกห้องเรยีน

เช่น การไปทัศนศึกษา หรอื กิจกรรมนอกห้องเรยีนอื�น ๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับ

หลักสูตรกลางของประเทศ
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ประเภทของโรงเรียน
ในนิวซีแลนด์

ระดับประถมและมัธยศึกษา

โรงเรียนรัฐบาล 

โรงเรียนกึ�งรัฐ – กึ�งเอกชน

        จะเป�นสถาบันในรูปแบบพิเศษเฉพาะตน และยังคงได้รบัเงินสนับสนุนจาก

รฐับาล รวมถึงการเรยีนการสอนในรูปแบบประจาํชาติ แต่โรงเรยีนประเภทนี� จะมี

เป� าหมาย – วัตถุประสงค์เป�นของตัวเอง เพื�อสะท้อนถึงค่านิยมเฉพาะตัว ปรชัญา

หรอืศาสนาที�เฉพาะเจาะจง ในสถาบันเช่นนี� ผู้ปกครองจะต้องชาํระค่าธรรมเนียม

การศึกษาด้วยตนเอง ถึงแม้จะเป�นหลักสูตรภาคบังคับจากรฐัก็ตาม

โดยทั�วไป โรงเรยีนกึ�งรฐั – กึ�งเอกชน จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที�ประมาณ

1,500 ดอลลารนิ์วซีแลนด์ต่อป�  หรอืประมาณ 34,000 บาท

โรงเรียนเอกชน

       ในประเทศนิวซีแลนด์บางสถาบันที�เป� นเจา้ของโดยหน่วยงานเอกชน จะยังได้

รบัเงินสนับสนุนจากรฐับาล แต่ส่วนใหญ่แล้ว เงินสนับสนุนของโรงเรยีนเอกชนมัก

มาจากการบรหิารจดัการ และจากค่าธรรมเนียมที�จดัเก็บจากผู้ปกครอง สถาบัน

เหล่านี�จะมีหลักสูตรการเรยีน – การสอนเป�นของตนเอง โดยไม่จาํเป�นต้องปฏิบัติ

ตามหลักสูตรประจาํชาติ ส่วนการชําระค่าธรรมเนียม ผู้ปกครองจะต้องรบัผิดชอบ

ในส่วนนี�ด้วย

ทั�งนี� โรงเรยีนเอกชนบางแห่งจะรบันักเรยีนทั�งชายและหญิง หรอืที�เรยีกว่า

‘โรงเรยีนสหศึกษา’ ส่วนโรงเรยีนบางแห่งจะเป� ดรบัเฉพาะเพศใดเพศหนึ�ง ในขณะที�

บางแห่งจะมีการเป�ดเป�นโรงเรยีนประจาํอีกด้วย โดยโรงเรยีนในประเภทนี�เอง จะมี

อัตราค่าธรรมเนียมเฉลี�ยอยู่ที� 20,000 ดอลลารนิ์วซีแลนด์ต่อป�  หรอืประมาณ

450,000 บาท
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การศึกษาสาํหรับ
ช่วงอายุ 18 ป� ขึ�นไป

Level 1 : Year 11 Secondary School (เทียบเท่า ม.5) หรอื Vocational Certificate  (ปวช 1 ) อายุ 15 ป�

Level 2:  Year 12 Secondary School (เทียบเท่า ม.6) หรอื Vocational Certificate  (ปวช 2 ) อายุ 16 ป�

Level 3:  Year 13 Secondary School ป� สุดท้าย หรอื Foundation Certificate (หลักสูตรเตรยีมเข้ามหาวิทยาลัย) หรอื Vocational

Certificate  (ปวช 3 ) อายุ 17 ป�

Level 4:  Vocational Certificate (ปวช 4 ) หลักสูตรนี�จะเป� ดสอนเป�นส่วนใหญ่ใน Institute of Technology หรอื PTE บางครั�งจะ

เห็นเป�นหลักสูตร 60 credits ที�ใช้เวลาเรยีนครึ�งป�

Level 5:  Vocational Diploma   (อนุปรญิญา 1 ในฐานะหลักสูตรเดี�ยว) หรอืในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปรญิญาตรปี�  1 

Level 6:  Vocational Diploma (อนุปรญิญา 2 ในฐานะหลักสูตรต่อเนื�องจาก L5) หรอืในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปรญิญาตรปี�  2 

Level 7:   Graduate Certificate หรอื Graduate Diploma (ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอื อนุปรญิญาบัณฑิต ในฐานะหลักสูตรเดี�ยว )

ในสายสามัญเทียบเท่าหลักสูตรปรญิญาตรปี�  3

Level 8:  PostGraduate Diploma หรอื Certificate (บัณฑิตศึกษา ) ซึ�งเทียบเท่าปรญิญาโทป�  1 - สําหรบัหลักสูตรปรญิญาโทที�มี

ระยะเวลาหลักสูตร 2 ป�

Level 9:  Master's Degree ปรญิญาโทป�  2 หรอืในกรณีปรญิญาโทนั�นเป�นหลักสูตรป� เดียว ก็จะเป�นหลักสูตร Level 9 เสมอ

Level 10: Doctoral Degree ปรญิญาเอก ซึ�งปกติใช้เวลาเรยีน 3 ป�  

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



มหาวิทยาลัย (university)

สถาบันโพลีเทคนิค (polytechnics and institute of technology)

วิทยาลัย (college of education)

คอรส์เรยีนส่วนตัว (private training providers)

        การศึกษาระดับอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์มีความคล้ายคลึงกับระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เนื�องจาก

นิวซีแลนด์เคยเป�นอาณานิคมของสหราชณาจกัรอังกฤษ  วุฒิการศึกษาในนิวซีแลนด์จงึสามารถเทียบโอนได้โดยง่ายทั�งใน

สถาบันการศึกษาของอังกฤษและออสเตรเลีย สถานศึกษาต่างๆจะต้องได้รบัการรบัรองจากหน่วยงาน New Zealand

Qualification Authority (NZQA)

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งเป�นสี�ชนิดได้แก่

มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การวิจยัเป�นฐาน และส่วนใหญ่เป�นสถานศึกษาที�ได้รบัการ

สนับสนุนจากรฐับาล โดยจดัการศึกษาระดับต่างๆตั�งแต่ระดับประกาศนียบััตร จนถึงระดับปรญิญาเอก ซึ�งคอรส์ส่วนมาก

จะใช้เวลาหนึ�งป� เต็ม บางคอรส์จะใช้เวลาเรยีนแค่หนึ�งเทอม

ซึ�งบางคอรส์สามารถเข้าเรยีนได้กลางภาคการศึกษา

สถาบันโพลีเทคนิค ส่วนใหญ่ได้รบัการสนันสนุนจากรฐับาลเช่นเดียวกัน และเป�ดสอนคอรส์เทียบเท่ากับคอรส์ในระดับ

มหาวิทยาลัย  เน้นด้านอุตสหากรรมธุรกิจและการพาณิชย์ มีหลักสูตรตั�งแต่ประกาศนียบัตร อนุปรญิญา ถึงระดับ

ปรญิญาตร ีและสามารถโอนหน่วยกิตเพื�อศึกษาต่อระดับปรญิญาโทในมหาวิทยาลัยได้

การศึกษาระดับปรญิญาตรใีช้เวลา 3-4ป� เพื�อสาํเรจ็การศึกษาปรญิญาโท-เอก ใช้เวลา 1-2 ป�  

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา



International English Language Testing System (IELTS)

Cambridge English for Speaker of Other Languages (ESOL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)

ได้คะแนน TOFEL 500-525 หรอื IELTS 5.5

วุฒิการศึกษา ม. 3

เกรดเฉลี�ย 2.5 ขึ�นไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั�นสูง (Diploma)

ได้คะแนน TOFEL 525-550 หรอื IELTS 5.5-6.0

วุฒิการศึกษา ม. 6

เกรดเฉลี�ย 2.5 ขึ�นไป

นักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติที�ต้องการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์จะต้องทดสอบความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน นักศึกษาควรติดต่อ

ฝ� ายรบัเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยว่าแต่ละแห่งยอมรบัผลสอบอะไรบ้าง ผลสอบที�มหาวิทยาลัยอาจยอมรบั เช่น

นักศึกษาต่างชาติอาจเลือกเรยีนหลักสูตรวิชาพื�นฐานซึ�งมีให้เลือกหลากหลายสาขาก่อน เพื�อที�จะได้ศึกษาต่อในระดับ

ปรญิญาตรไีด้อย่างราบรื�นในนิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรยีนในหลักสูตรต่างๆ

1.

2.

การศึกษาระดับ
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ได้คะแนน TOFEL 525-500 หรอื IELTS 5.5-6.0

วุฒิการศึกษา ม. 6

เกรดเฉลี�ย 2.5 ขึ�นไป

ได้คะแนน TOFEL 550 หรอื IELTS 6.0

จบหลักสูตรป� เตรยีมหรอืเรยีนมหาวิทยาลัยป�ที� 1 มาแล้ว

เกรด C เป�นอย่างต�า

ได้คะแนน TOFEL หรอื IELTS 6.5

จบป.ตรใีนสาขาเดียวกัน

เกรดเฉลี�ย 2.75 ขึ�นไป

สาํหรบันักเรยีนที�จบป.ตรใีนสาขาที�แตกต่างจากสาขา ที�กําลังจะต่อป.โท หรอืได้เกรดเฉลี�ยต�ากว่า 2.75 ทางสถาบัน

การศึกษาจะยื�นข้อเสนอให้เรยีนหลักสูตรอนุปรญิญาโท (Post Graduate Diploma )ก่อนเป�นเวลา 1 ป�  ด้วยวุฒิ

อนุปรญิญาโทที�มีเกรด B+ หรอื A นักเรยีนสามารถสมัครเรยีนต่ออีก 1 ป� ในหลักสูตรปรญิญาโท

ได้คะแนน TOFEL 600 หรอื IELTS 6.5 ขึ�นไป

จบป.โทในสาขาเดียวกัน

เกรดเฉลี�ย 3.00 ขึ�นไป

3. หลักสูตรป� เตรยีม (Foundation Year)

4. หลักสูตรปรญิญาตรี

5. หลักสูตรปรญิญาโท

6. หลักสูตรปรญิญาเอก

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา



N

Application Online and Application Fee ใบสมัครและค่าสมัคร บางมหาวิทยาลัยจะงดเว้นค่าสมัคร ในกรณีที�

สมัครผ่าน Hands On

English Language Score (IELTS) หลักฐานคุณสมบัติความรูด้้านภาษาอังกฤษ

Standardize Test (UG – SAT/ACT, PG – GMAT/GRE) เฉพาะบางคณะและบางมหาวิทยาลัย

Academic Transcript ใบรบัรองผลการเรยีนจากโรงเรยีนในระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืมหาวิทยาลัย

Certificate of completion หนังสือรบัรองการทาํงานแบบเป�ดผนึกสาํหรบัยื�นสมัครเบื�องต้น

Personal Statement and Supplemental Essay (หัวข้อกาํหนดโดยมหาวิทยาลัย)

Resume/CV ประวัติส่วนตัวโดยย่อที�ให้รายละเอียดเกี�ยวกับประสบการณ์ในการทาํงานหรอืข้อมูล อื�นๆ ที�ต้องการ

บอกเกี�ยวกับตัวของผู้สมัคร

Professional certificate (ถ้ามี) เอกสารการฝ�กงาน หรอืใบประกาศนียบัตรอื�นๆ

Copy of passport photo page สาํเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย

จดหมายแนะนําตัวเอง บอกเล่าถึงจุดประสงค์ เหตุผล และแรงจูงใจผู้สมัครที�สอดคล้องกับหลักสูตรที�สมัครเรยีน ซึ�ง

จดหมายฉบับนี�จะเป�นหนึ�งในป� จจยัหลักที�ทีม Admission Committee ของมหาวิทยาลัยเป�นผู้พิจารณาใบสมัคร

 เอกสารทั�งหมดนี�ควรจดัเตรยีมเป�นภาษาอังกฤษแบบทางการจากหน่วยงานราชการหรอืเอกชน และจะต้องนําไปแปล

เป�นภาษาอังกฤษซึ�งที�มีหน่วยงานรบัรอง และหากไม่สามารถส่งต้นฉบับไปได้ ต้องทาํสาํเนาและมีการรบัรองอย่าง    

 ถูกต้อง

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



เกาะชื�อมหาวิทยาลัย เมือง

 The University of Auckland 

The University of Waikato

 The University of Canterbury

 Lincoln University

 Massey University

ลาํดับ

1

2

3

4

5

มหาวิทยาลัย
ในนิวซีแลนด์
มี  8 แห่ง ได้แก่

 The University of Otago6

Victoria University of Wellington7

  AUT University8

 เหนือ 

 เหนือ 

ใต้

 ใต้

 เหนือ 

ใต้

เหนือ

เหนิือ

 Auckland

Hamilton

Christchurch 

Christchurch 

PalmerstonNorth,
Wellington,
Auckland

 Dunedin

Wellington 

 Auckland



The University of Auckland

ก่อตั�งในป�  1883 เป�นมหาวทิยาลยัที�มีขนาดใหญท่ี�สดุ        
 มีนักศึกษาประมาณ 40,000 คน เป�นนักศกึษาตา่งชาติ
มากกวา่ 5,500 คน จาก 110 ประเทศ เป�นมหาวิทยาลยั   
 ที�มีชื�อเสียงดา้นการทาํวิจยั 

สาขาวิชาเดน่ๆ คอื แพทยศาสตร ์
สาขาวิชาที�เป� ดสอน (Programmes) ระดบัปรญิญาตร ี
 Architectural Studies (BAS) /Arts (BA) /Commerce
(BCom) /DanceStudies (BDanceSt) / Education
(Teaching) (BEd (Tchg)) / Engineering (Honours) (BE
(Hons) / Arts (BFA) /Health Sciences (BHSc) /
Human Services (BHumServ) / Laws (LLB)/Medicine
and Bachelor of Surgery (MBChB) /Nursing
(BNurs)/Optometry (BOptom) /Pharmacy /(BPharm)
/Physical Education (BPE) / Urban ) Planning
(Honours) (BUrbPlan(Hons)/ Property (BProp) /   
 Science (BSc) /Science in Biomedical  Science
(BSc) /Social Work (BSW) /Technology (BTech) 

มหาวิทยาลัยมีชื�อเสยีงและไดร้บัการรบัรอง ดงันี�
top200 จาก the Times Higher Education World
University Rankings
 top100 จากQS World University Rankings เป�น
มหาวิทยาลัยที�ดทีี�สดุของนิวซแีลนดจ์ากการจดัอนัดบัของ
Shanghai Jiao Tong Academic Ranking The University
of Auckland 

สถานที�ตดิต่อ 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

 ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์



The University of Waikato

 เป�นมหาวทิยาลยัชั�น นําดา้นการทาํวิจยั สาขาวิชาเดน่ๆ   
 ที�เป� ดสอนคอื การจดัการ ศกึษาศาสตรม์นุษยศาสตร์
คอมพวิเตอร ์การพฒันา กฎหมาย จติวทิยา ภาษาศาสตร์
คณิตศาสตร ์

ตั� ง อ ยู่ ที� 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

 มนัีกศึกษามากกว่า 12,000 คน เป�นนักศกึษานานาชาติ
ราว 2,000 คน มนัีกศึกษาต่างชาตริาว 2000 คน เป�ด
สอน 7 คณะ และมหีอพกั (Halls of Residence) 4 แหง่

สถานที�ตดิตอ่ International Office The University of
Waikato Private Bag 3105 Hamilton, New Zealand Tel:
64-7-838 4439, Fax: 64-7-838 4369 Website:
www.waikato.ac.nz

http://www.waikato.ac.nz/?fbclid=IwAR139tfe2wUOGa5Qjq6j-TDivREVFJ9xwK3_tk-wDUcV1_AZqjdVmhm_zhE


University of Canterbury

มสีาขาวิชาเดน่ๆที�เป� ดสอน คอื วศิวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร ์วนศาสตร ์การคา้  ศลิปศาสตร์
สงัคมสงเคราะห์  ดนตร ีกฎหมาย

ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง ไ ค ร ส์ เ ซิ ร์ ช ท า ง เ ก า ะ ใ ต้
 

สถานที�ตดิตอ่ :International Manager University of
Canterbury Private Bag 4800, Christchurch, New
Zealand Tel: 64-3-364 2459, Fax: 64-3-364 2171
Website: www.canterbury.ac.nz $100

http://www.canterbury.ac.nz/?fbclid=IwAR3h2nxoLQqgBgDNDlqMnSbSm_ZSvzbv6Yeo3B-9cnEUXOjwT9BRELOjl-I


Massey University

 โดยมสีาขาที�กรุงเวลลงิตนัและโอค๊แลนดด์ว้ย สาขาวชิา
เด่นๆที�เป� ดสอนคอื ธุรกิจ การจดัการ เทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์สงัคมศาสตรม์นุษยศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์   
 สิ�งแวดล้อม ภาษาศาสตร ์วิทยาศาสตร์

 ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง  P A L M E R S T O N  N O R T H
 

สถานที�ตดิตอ่:International Office Massey University
Private Bag 11 222 Palmerston North, New Zealand
Tel: 64-6-350 5599, Fax: 64-6-350 5698
Website: www.massey.ac.nz

http://www.massey.ac.nz/?fbclid=IwAR1YvPUPlHSbdbMw8K8zeiDT4APdo2eNev0wgTljbiLwkIZAe-8mUVPqi88


University of Otago

มีสาขาวิชาเดน่ที�โดดเดน่เป�ดสอนคอื แพทยศ์าสตร ์     
 ทนัตกรรม ฟ�สกิสก์ารสาํรวจ ดนตร ีวทิยาศาสตร ์สขุภาพ
การท่องเที�ยว

ตั� ง อ ยู่ ที� 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  
 

สถานที�ตดิตอ่: Research and International University
of Otago PO Box 56, Dunedin, New Zealand Tel:
64-3-479 8344, Fax: 64-3-4798367 
Website: www.otago.ac.nz

http://www.otago.ac.nz/?fbclid=IwAR0wwm31CcM6GcWXLMHszGebGO0KoJKtC5bJ_sEwFFYQx72StpuyasUsQFI


Victoria University of Wellington

สาขาวิชาที�โดดเดน่คอื รฐัศาสตรก์ฎหมาย สถาป�ตยกรรม
ออกแบบ เศรษฐศาสตร ์วิทยาศาสตรป์ระยุกต์ ธุรกจิ 

ตั� ง อ ยู่ ที� ก รุ ง เ ว ล ลิ ง ตั น ซึ� ง เ ป� น เ มื อ ง ห ล ว ง
 

สถานที�ตดิตอ่ :Victoria International PO Box 600,
Wellington, New Zealand Tel: 64-4-463 5350, Fax:
64-4-463 5056 
Website: www.vuw.ac.nz

http://www.vuw.ac.nz/?fbclid=IwAR3h2nxoLQqgBgDNDlqMnSbSm_ZSvzbv6Yeo3B-9cnEUXOjwT9BRELOjl-I


Auckland University of Technology

สาขาวิชาที�โดดเดน่ เดน่ทางดา้น Business อยู่ในอนัดบั 4
จากการจดัอนัดบัจาก QS World University
สาขาวิชาที�เป� ดสอน ไดแ้ก่ ศลิปะและการออกแบบ        
 โสตศึกษา สื�อสารมวลชน ธุรกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศ
คอมพวิเตอร ์การทอ่งเที�ยวการ โรงแรมวิทยาศาสตร์
สขุภาพ และ วศิวกรรมศาสตร ์

ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง โ อ๊ ค แ ล น ด์  
 

 สถานที�ตดิตอ่สถานที�ตดิต่อ:International Student
Centre Private Bag 92006 Auckland, New Zealand
Tel: 64-9-917 9637, Fax:64-9-917 9925 
Website: www.aut.ac.nz

http://www.aut.ac.nz/?fbclid=IwAR1I5QNt1hd5x1sLE-YygcNjFRBO9hDNzP13XUoNNKPMlj5-zvkrLES-71s


Lincoln University

สาขาวิชาเดน่ๆที�เป� ดสอนคอื เกษตรศาสตร ์สิ�งแวดลอ้ม
การท่องเที�ยว การจดัการ การคา้ ทรพัยากร วนศาสตร ์   
 มีขนาดไม่ใหญ่มาก มนัีกศกึษา ราว 2,900 คน เป�น
นักศึกษาตา่งชาติราว 900 คน 

 ตั� ง อ ยู่ ที� เ มื อ ง ไ ค ร ส์ เ ชิ ร์ ช ท า ง เ ก า ะ ใ ต้

สถานที�ตดิตอ่:  International Office Lincoln University
PO Box 94, Canterbury, New Zealand Tel: 64-3-325
2811, Fax: 64-3-325 3840 Website:
www.lincoln.ac.nz

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

http://www.lincoln.ac.nz/?fbclid=IwAR1YvPUPlHSbdbMw8K8zeiDT4APdo2eNev0wgTljbiLwkIZAe-8mUVPqi88


 การขอวีซ่า

การขอวีซ่านักเรียนต่างประเทศ Fee Paying Student Visa 

    เป�นวีซ่าระบบออนไลน์ ซึ�งมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการกรอกและอัพโหลดเอกสารผ่านเข้าระบบที�เรยีกว่า

RealMe วีซ่าประเภทนักเรยีนที�ใช้กันมากที�สุดคือ

1. Study less than 6 months 

2. Study more than 6 months

    วีซ่าประเภท Fee Playing Student Visa เป�น วีซ่าที�นักเรยีนมีความประสงค์ไปเรยีนแบบ full-time ในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรยีนจาํเป�นต้องจา่ยค่าคอรส์เต็มจาํนวนและลงทะเบียนกับสถาบันที�ได้รบัการยอมรบัก่อนสมัครวีซ่า

วีซ่าประเภทนี�นักเรยีนสามารถ

- เรยีนแบบ full time หมายถึง โรงเรยีน มหาวิทยาลัย และ การเรยีนคอรส์ภาษาอังกฤษ

- สามารถทาํงานพารท์ไทม์ ได้ 20 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ขณะที�เรยีนอยู่ หรอื ได้เต็มเวลาในระหว่าง holidays ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับเงื�อนไข

ของวีซ่า

- จาํเป�นต้องมีอายุที�กาํหนด หรอืไม่ก็ต้องไปกับผู้ปกครอง หรอื พ่อแม่ 

- มีความประสงค์จะพาสามี ภรรยา หรอื บุตร ไปด้วยผู้ติดตาม สามารถสมัครวีซ่าติดตามขึ�นอยู่กับสถานะที�มีกับผู้สมัคร

- โดยปกติจาํนวนวีซ่าจะได้รบัการอนุมัติเท่ากันกับระยะเวลาเรยีนที�สถาบันหรอืโรงเรยีนกําหนด

 



 การขอวีซ่า

เอกสารที�ต้องเตรียมสาํหรับนักเรียนที�ต้องการศึกษาต่อที�ประเทศนิวซีแลนด์

 นักเรียนภาษา English Language

 1. Transcript 

2. Certificate 

3. Passport เล่มป� จจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน 10 ป�

4. รูปถ่ายพื�นหลังขาว 2 อายุไม่เกิน 6 เดือน 

5. จดหมายตอบรบัจากสถานศึกษา (Offer place)

6. เขียนเรยีงความ Plans in New Zealand 

7. Bank Statement จดหมายแสดงฐานะทางการเงิน ตามกฎหมายระบุ

8. ประกันสุขภาพเงื�อนไขตามกาํหนด (โดยปกติจะจา่ยตรงกับสถาบันพรอ้มกับค่าเทอม)

9. สูติบัตร (ถ้าได้รบัการสนับสนุนการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)

10. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที�เพียงพอตามกฎหมายกาํหนด 



ข้อมูลสถานทูตนิวซีแลนด์ประจาํประเทศไทย
ตั�งอยู่ใน: ออลซีซั�นส์เพลส
ที�อยู่: 87 M Thai Tower ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี    
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทาํการ: 
เป� ด - ป� 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
เวลาทาํการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 .- 12:30น/ 02:00
- 05:00น.
Visa Section: จันทร์-ศุกร์ 09:30 - 12:00น.
Other Consular Matters:จันทร์-ศุกร์ 09:30-
12:00น. / 02:00.- 04:00น. 
 (64 4) 496-2900 และเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
021 896 29

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuYebGbfjkERs3scuzFM06sZGWQQ:1641357651383&q=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AA&ludocid=2931652091971746332&gsas=1&lsig=AB86z5WQOc9mtYaPVm-V6LZtz3Fz&sa=X&ved=2ahUKEwj78Ine5Zn1AhUc8XMBHd9eDa0Q8G0oAHoECDwQAQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuYebGbfjkERs3scuzFM06sZGWQQ:1641357651383&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&ludocid=12481371194441787212&sa=X&ved=2ahUKEwj78Ine5Zn1AhUc8XMBHd9eDa0Q6BN6BAhBEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuYebGbfjkERs3scuzFM06sZGWQQ:1641357651383&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87&ludocid=12481371194441787212&sa=X&ved=2ahUKEwj78Ine5Zn1AhUc8XMBHd9eDa0Q6BN6BAg7EAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&sxsrf=AOaemvJuYebGbfjkERs3scuzFM06sZGWQQ:1641357651383&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=12481371194441787212&sa=X&ved=2ahUKEwj78Ine5Zn1AhUc8XMBHd9eDa0Q6BN6BAg3EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKTPOMS40MWC0UjWoMDZINbJMTUlNNLcwTDNOS7MyqEhMMTZLSk6zSDUyT001N0n2MnmwY9WDHdMe7Nj0YMfMBzumP9ix88GOqQpgzpYHO5Y_2NH9YMfWBzsbH-xYChac8mBnDwDNjTWA&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&rlz=1C1CHBD_enTH982TH982&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%91%E0%B8%B9%E0%B8%95+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13j0i13i30l2j0i8i13i30.16606j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


แหล่งข้อมูลที�น่าสนใจ

สํานักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority) 
รายละเอียดเก่ียวกับ NCEA และวุฒิการศึกษาอื�นๆ

 www.nzqa.govt.nz/ncea

 การศึกษาในนิวซีแลนด์ ลิงค์และรายละเอียดเก่ียวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในนิวซีแลนด์
 www.studyinnewzealand.govt.nz

 กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดเต็มเกี�ยวกับการศึกษาในนิวซีแลนด์
www.education.govt.nz 

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ รายละเอียดเกี�ยวกับการส่งเสริมการศึกษานานาชาติของ
นิวซีแลนด์และตัวแทนทั่วโลก www.enz.govt.nz

http://www.nzqa.govt.nz/ncea?fbclid=IwAR2c2twbIjy5ZrkT6sWN9EYDSGkO5Lu96Y0r1CyjMWEjeyxspO_ojwlXxIw
http://www.studyinnewzealand.govt.nz/?fbclid=IwAR3AGWX0xqPL-YZp5r_vHxNoT88886tffRDN5Ru2bZ5nUWLzB_WNSwprJas
http://www.education.govt.nz/?fbclid=IwAR0z2JZfeUSMSVmSktdfyDI4RA8L7ml7ReLZCumuAZqMY_385rVo0yR4JoM

