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การศึกษาใน
นิวซีแลนด์
แนวทางสำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังสนใจไปศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา

การเดินทางไปศึกษาใน
นิวซีแลนด
นักเรียนจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เรียนร่วมชั้นกับชาว
นิวซีแลนด์และนักเรียนนานาชาติที่มาจากประเทศ
อื่น และนักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม
ในทุกด้านของการเรียนรู้
ในนิวซีแลนด์ นักเรียนเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ที่ให้การสนับสนุนทางการเรียนรู้ จากการเรียนใน
ชั้นเรียนที่ค่อนข้างมีขนาดเล็ก นักเรียนจะได้รับ
ความเอาใจใส่จากบรรดาครูอาจารย์อย่างเป็นส่วน
ตัวมากกว่า ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร ปลอดภัย
และเอาใจใส่ นักเรียนจะศึกษาเคียงบ่าเคียงไหล่ไป
กับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่สนใจในวัฒนธรรมอื่น
และท่านอาจพบเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
ไปชั่วชีวิต
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวก ทรัพยากร และบุคลากรการศึกษาในระดับ
แนวหน้าของโลก ดังนั้นท่านสามารถเชื่อได้ว่าการ
ศึกษาของนิวซีแลนด์จะให้ทักษะและความรู้ที่
จำ�เป็นสำ�หรับการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตใน
อนาคตในโลกปัจจุบัน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามปกติใช้เวลา 5 ปี
สำ�หรับนักเรียนอายุ 13–18 ปี โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นโรงเรียน
รัฐบาล และสอนโดยหลักสูตรระดับชาติ นักเรียน
นานาชาติโดยทั่วไปเข้าเรียน NCEA พร้อมกับ
นักเรียนที่มีอายุใกล้เคียงกัน การตัดสินใจของ
โรงเรียนในการรับนักเรียนนานาชาติยังต้อง
พิจารณาผลการเรียนที่ผ่านมาและความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษด้วย
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ให้วุฒิ
การศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและใน
นานาชาติ คุณวุฒิมัธยมศึกษาระดับชาติทั้งหมดได้
รับการดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานด้านการศึกษา
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับ
แนวหน้าของโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปรียบเทียบ
ผลงานด้านการศึกษาของเด็กวัยรุ่นในมากกว่า
70 ประเทศโดยผ่านโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนในนิวซีแลนด์ยังคงได้คะแนนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ OECD ในทั้งหมด 3 ประเด็น นักเรียนที่
มีผลการเรียนดีของเราสามารถเปรียบเทียบได้กับ
นักเรียนที่ดีที่สุดในโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม:
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นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เยี่ยมยอดอยู่
ทั่วประเทศให้นักเรียนเลือกเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา

ประกาศนียบัตรระดับชาติในความ
สำ�เร็จทางการศึกษา(NCEA)
ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำ�เร็จทางการ
ศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิ
หลักสำ�หรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน
นิวซีแลนด์ ท่านมั่นใจได้ว่าท่านสามารถใช้
ประกาศนียบัตร NCEA เพื่อการศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ
ประกาศนียบัตร NCEA ออกให้เป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ 1, 2 และ 3 ตามปกติแล้ว นักเรียนจะได้รับ
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 1 ในเยียร์ 11 (อายุ
15 ปี), ระดับ 2 ในเยียร์ 12 (อายุ 16 ปี) และระดับ
3 ในเยียร์ 13 (อายุ 17–18 ปี)

ประกาศนียบัตร NCEA มีความยืดหยุ่นและ
สามารถกำ�หนดให้เป็นการส่วนตัวตามความ
สามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้
ท่านอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่
สูงกว่าได้ หากท่านเรียนเก่งมากๆ ในวิชาเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านกำ�ลังเรียนอยู่ในระดับ
2 แต่เรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ 3 ได
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ประกาศนียบัตร
NCEA มีวิชาต่างๆ ที่
เหมาะสำ�หรับท่าน
ในแต่ละป ี ท่านสามารถเลือกเร ยี นได้จากวิชาต่างๆ
ในจำ�นวนมากกว่า 40 วิชา ข ึ น้ กับว่าโรงเร ยี นของ
ท่านเป ดิ สอนวิชาอะไรบ้าง ในเย ยี ร์ 11 ท่านอาจ
จะเลือกวิชาต่างๆ หลากหลายได้แก่ ภาษาอังกฤษ
คณ ติ ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และวิชาอืน่ อีก 2–3
วิชา ในเย ยี ร์ 12 และเย ยี ร์ 13ท่านจะเร ิม่ คิดต่อได้วา่
วิชาใดท ีท่ า่ นต้องใหค้ วามสนใจเพ ือ่ ใช ้ ในการศ กึ ษาต่อ
หร อื การประกอบอาช พี ในอนาคต
หากท่านม คี วามคิดต่อการประกอบอาช พี หน งึ ่ ๆ ในใจ
แล้ว ท่านสามารถเร ิม่ เลือกวิชาท ีเ่ หมาะสำ�หรับโอกาส
เลือกอาช พี ในอนาคตได้ทนั ท ี ท่านสามารถตรวจ
สอบดไู ด้วา่ โรงเร ยี นหร อื มหาวิทยาลัย โพลีเทคน คิ
สถาบันเทคโนโลย ี หร อื สถาบันฝ กึ อบรมเอกชน
(สถาบันการศ ก
ึ ษาระดับส ูง) ท ีท่ า่ นใหค้ วามสนใจเข้า
เร ยี นเหล่านั น้ ม วี ชิ าต่างๆ ท ีต่ อ้ งการหร อื ไม่
ประกาศน ยี บัตร NCEA อนุญาตให ้ โรงเร ยี นพัฒนา
หลักส ตู รในการเร ยี นรู ้ เพ ือ่ ให เ้ หมาะสำ�หรับความ
ต้องการของนักเร ยี นและทำ�การประเม นิ ถึงการท ี ่
นักเร ยี นเหล่านั น้ ได้เร ยี นรูต้ ามมาตรฐาน (ทักษะ
และความรูท้ ี ่ โรงเร ยี นคาดหวังให้นกั เร ยี นได้เร ยี น
รู ้) นักเร ยี นส่วนใหญ่จะได้ร บั การทดสอบหร อื
ประเม นิ โดยวิธ กี ารประเม นิ ผสมกันระหว่างการ
ประเม นิ ภายใน (ตามท ีแ่ ต่ละโรงเร ยี นกำ�หนดและให ้
คะแนน) และการประเม นิ ภายนอก (การสอบปลายป ี
ท ีก่ �ำ หนดและใหค้ ะแนน โดยสำ�นักงานมาตรฐานวุฒ ิ
การศ กึ ษาแห่งประเทศน วิ ซ แี ลนด์ (New Zealand
Qualifications Authority หร อ
ื NZQA) ซ งึ ่
สำ�นักงาน NZQA คอยตรวจสอบความยุต ธิ รรมในการ
ประเม นิ ผลในโรงเร ยี นมัธยมศ กึ ษาทั ้งหมดอย่างทั ว่ ถึง
ในน วิ ซ แี ลนด์ ์
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ประกาศนียบัตร NCEA
เน้นความเป็นเลิศ
นักเร ยี นท ีม่ ผี ลสัมฤทธ ิส์ ูงในแต่ละระดับ จะได้ร บั
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับดี (Merit) หร อื
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับดีมาก (Excellence)
ผลสัมฤทธ ิร์ ะดับส ูงในวิชาหน งึ ่ ๆ จะได้ร บั เกรดระดับ
ดี หร อื ระดับดีมากเช่นเดียวกัน
เกรดระดับดี หร อื ระดับดีมาก จะช่วยให ท้ า่ นเข้า
ศ กึ ษาต่อในหลักส ตู รระดับมหาวิทยาลัยและสรา้ ง
ความประทับใจให แ้ ก่นายจ้างงาน

คุณวุฒิอื่นๆ
คุณวุฒ กิ ารเข้าศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัย
(University Entrance) ม ค
ี วามจำ�เป น็ สำ�หรับการ
สมัครเข้าเร ยี นในระดับมหาวิทยาลัยในน วิ ซ แี ลนด์ ดัง
นั น้ ในการเข้าเร ยี นในระดับมหาวิทยาลัยนั น้ นักเร ยี น
จำ�เป น็ ต้องได้หน่วยกิตในวิชาท ีอ่ ยู่ในรายช ือ่ วิชาท ี ่
ได้ร บั การอนุมตั สิ �ำ หรับคุณวุฒ กิ ารเข้าศ กึ ษาในระดับ
มหาวิทยาลัย และจำ�เป น็ ต้องผ่านเง ือ่ นไขด้านการอ่าน
เข ยี นและการคำ�นวณอีกด้วย
รายการเง ือ่ นไขและวิชาท ี ่ได้ร บั การอนุมตั สิ �ำ หรับ
คุณวุฒ กิ ารเข้าศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัยทั ้งหมด ม ี
อยู่ในเว บ็ ไซท์ของ NZQA ท ี ่
www.nzqa.govt.nz/UE

นักเร ยี นท ีเ่ ร ยี นเก่งมากจะได้ร บั การสนับสนุนให เ้ ข้า
สอบปลายป เี พ ือ่ รับทุนการศ กึ ษาของน วิ ซ แี ลนด์
(New Zealand Scholarship) เน ือ้ หาในหลักส ต
ู รทุน
การศ กึ ษาคล้ายกับหลักส ตู รประกาศน ยี บัตร NCEA
ระดับ 3 แต่ม เี กณฑ์มาตรฐานการใหค้ ะแนนท ีส่ ูงกว่า
หลักส ตู รทุนการศ กึ ษาของน วิ ซ แี ลนด์ตอ้ งการให ้
นักเร ยี นแสดงความคิดเช งิ วิพากษ์ในระดับส ูงต่อ
สถานการณ์ท ีซ่ บั ซอ้ น และเป น็ หลักส ตู รท ี ่ได้ร บั การ
ยอมรับทั ้งในน วิ ซ แี ลนด์และนานาชาติ

ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
“ท ีพ่ กั อาศัยและครูอาจารย์ท ี ่ โรงเร ยี นของผมดีมากและม กี ารให ้
ความช่วยเหลือ ท่านเหล่าน ีย้ นิ ดีเสมอเม ือ่ คุณไปรอ้ งขอใหช้ ว่ ย
เหลือ”
ธรรม วิสทุ ธ ชิ พี เป น็ นักเร ยี นในเย ยี ร์ 13 กำ�ลังเร ยี น
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 3 ในวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ประวัต ศิ าสตร์ การท่องเท ีย่ ว และคอมพ วิ เตอร์
ซ งึ ่ ธรรม วางแผนท ีจ่ ะเข้าศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัย
เพ ือ่ ออกไปเป น็ ทนายความท ีป่ ระสบความสำ�เร จ็

ย ิม้ โศจิศ ริ กิ ลุ เป น็ นักเร ยี นในเย ยี ร์ 12 กำ�ลังเร ยี น
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 2 ในวิชาภูม ศิ าสตร์ การ
ท่องเท ยี ่ ว คณ ติ ศาสตร์ เทคโนโลย สี ารสนเทศดิจ ติ ลั
โภชนาการ และ NCEA ระดับ 3 ในวิชาภาษาอังกฤษ ย ิม้
วางแผนท จี ่ ะเข้าศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

“ดิฉนั ชอบท ีด่ ฉิ นั ได้สอบทั ้งท ีเ่ ป น็ การประเม นิ ผลภายในและการ
สอบภายนอก เพราะดิฉนั สามารถได้ร บั ข้อเสนอแนะสะท้อนกลับ
จากบรรดาครูอาจารย์ และม เี วลาเตร ยี มพรอ้ มสำ�หรับการสอบ
ภายนอกด้วย ดิฉนั ชอบท ีเ่ ราสามารถตรวจสอบหน่วยกิตของเราได้
จากเว บ็ ไซท์ของโรงเร ยี น”
“ดิฉนั ชอบท ีค่ รูอาจารย์ท ี ่ โรงเร ยี นคอยใหค้ วามช่วยเหลือ และ
เพ ือ่ นของดิฉนั ต่างม คี วามเป น็ ม ติ รกันทุกคน”

“ผมชอบหลักส ตู รประกาศน ยี บัตร NCEA ท ีเ่ กรดของคุณสะท้อน
ให เ้ ห น็ ถึงความสามารถของคุณ ถ้าคุณทุม่ เทมากๆ คุณก็จะได้ร บั
มาตรฐานท ีส่ ูง”
ธนวิทย์ จารุกลุ วน ชิ เป น็ นักเร ยี นในเย ยี ร์ 13 กำ�ลังเร ยี น
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 3 ในวิชาประวัต ศิ าสตร์
ธุรกิจ คอมพ วิ เตอร์ คณ ติ ศาสตร์ การท่องเท ยี ่ ว และ
ภาษาอังกฤษ ธนวิทย์ วางแผนท จี ่ ะเข้าศ กึ ษาในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ อื ่ ออกไปเป น็ โปรแกรมเมอร์
การศึกษาในนิวซีแลนด์
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การใช้ประกาศนียบัตร
NCEA

หลังออกจากโรงเรียนไป

ท่านต้องมั น่ ใจว่าวิชาต่างๆ ท ี ่ได้เล่าเร ยี นตาม
ประกาศน ยี บัตร NCEA เหล่านั น้ สอดคล้องกับการ
เข้าศ กึ ษาต่อในมหาวิทยาลัยหร อื สถาบันการศ กึ ษา
ระดับส ูงอืน่ ในน วิ ซ แี ลนด์และในประเทศอืน่ ๆ ครู
อาจารย์ของท่านสามารถช่วยเหลือเกีย่ วกับการเลือก
วิชาได้ รายละเอียดเพ ิม่ เติมสามารถดไู ด้ท :ี ่
www.nzqa.govt.nz/ncea

ประกาศน ยี บัตร NCEA เป น็ คุณวุฒ กิ ารศ กึ ษาระดับ
ชาติส�ำ หรับผ ทู ้ ีอ่ อกจากโรงเร ยี น และได้ร บั การ
ยอมรับเป น็ อย่างดีในต่างประเทศ อีกทั ้งยังได้ร บั การ
ยอมรับเป น็ อย่างดีจากนายจ้างงาน และใชส้ �ำ หรับ
การคัดเลือกผ เู ้ ข้าศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัยทั ้งใน
น วิ ซ แี ลนด์และประเทศอืน่ รายงานการวิจยั อิสระ
พบว่า หากท่านม ผี ลการเร ยี นในประกาศน ยี บัตร
NCEA ท ีด
่ ี ท่านม ีโอกาสทำ�ผลการเร ยี นป แี รกใน
มหาวิทยาลัยได้ด ดี ว้ ย
มหาวิทยาลัยท ีม่ ชี ือ่ เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
ในสหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ใน
สหรัฐอเมร กิ า ยอมรับใบสมัครจากนักเร ยี นท ี ่ได้ร บั
คุณวุฒ ิ UE และประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 3 ท ี ่
กำ�กับด้วยคำ�ว่า “ระดับดีมาก” จากน วิ ซ แี ลนด์
น วิ ซ แี ลนด์ยงั ได้จดั ทำ�ข้อตกลงการเท ยี บวุฒ กิ าร
ศ กึ ษากับประเทศไทยและประเทศเยอรมน ี ซ งึ ่
หมายความว่าประเทศเหล่าน ีจ้ ะใหก้ ารยอมรับนักเร ยี น
ท ี ่ได้ประกาศน ยี บัตร NCEA

ตรวจสอบผลการศึกษาของท่าน
สำ�นักงาน NZQA เป น็ หน่วยงานท จี ่ ดั การด้าน
ประกาศน ยี บัตร NCEA และม ฐี านข้อมูลผลการศ กึ ษา
ทั ้งหมด ท่านสามารถเข้าไปดูผลการศ กึ ษาของท่านทาง
เว็บไซท์ของ NZQA และย ืน่ คำ�ร้องขอเอกสาร

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
เรียนภาษาอังกฤษ
นักเร ยี นท ีม่ าจากประเทศท ี ่ไม่ใช ้ภาษาอังกฤษเป น็
ภาษาพ ดู จะได้ร บั ความช่วยเหลือตามโรงเร ยี นต่างๆ
หลักส ตู ร ESOL (ภาษาอังกฤษสำ�หรับผ ทู ้ ี ่ ใช ้ภาษา
อืน่ เป น็ ภาษาพ ดู ) เป น็ การสรา้ งทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเร ยี น และเป น็ สะพานเช ือ่ มให น้ กั เร ยี นได้ม ี
ส่วนร่วมในโรงเร ยี นน วิ ซ แี ลนด

6

การศึกษาในนิวซีแลนด์

วิถีประกาศนียบัตร NCEA
น วิ ซ แี ลนด์
ประกาศน ยี บัตร
NCEA

การจ า้ งงาน

ประกาศน ยี บัตร

ปร ญ
ิ ญาเอก

อนุปร ญ
ิ ญา

ปร ญ
ิ ญาโท

ปร ญ
ิ ญาตร ี

คุณวุฒ หิ ลังระดับ
ปร ญ
ิ ญาตร ี
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ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
“โรงเร ยี นของดิฉนั ใหก้ ารสนับสนุนด้านการศ กึ ษาทางว ชิ าการท ี ่
ดีมาก โรงเร ยี นม กี ารจัดสอนเสร มิ ต่างๆ และการสอนเสร มิ แบบ
ตัวต่อตัวหากต้องการ ทั ้งน ีเ้ พราะโรงเร ยี นพยายามทำ�ทุกอย่างเท่า
ท ีท่ �ำ ได้ เพ ือ่ ใหด้ ฉิ นั ไปถึงเป า้ หมายทางการเร ยี นและบรรลุโอกาส
ส ูงสุดในการเร ยี นของดิฉนั ”
สุชานันท์ ตงจ ติ เกษม (ท เี จ) เคยเป น็ นักเร ยี นในเย ยี ร์ 13 ในป ี
ค.ศ. 2012 ได้เร ยี นหลักส ตู รประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ
3 ด้านภ ม
ู ศิ าสตร์ การศ กึ ษาศาสนา ส ือ่ ศ กึ ษา สถิต แิ ละโมเดล
ลิง่ แคลค ลู สั และได้ร บั ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 2 และ
ระดับ 3 ระดับดี และ ระดับดีมาก

“ดิฉนั ทุม่ เทในการเร ยี นอย่างหนัก และดิฉนั ดีใจที ่ได้รับรางวัลของ
โรงเร ยี นเป ็นทีห่ นึงของชั
่
้นในหลายๆวิชาระหว่างทีเ่ ร ยี นอยูใ่ นโรงเร ยี น
ดิฉนั ยังได้เพลิดเพลินกับโอกาสต่างๆ ในการเป ็นผูน้ �ำ และได้รับการคัด
เลือกให้เป ็นผูน้ �ำ นักเร ยี นนานาชาติในเยียร์ 13 ที ่โรงเร ยี นของดิฉนั ”
ท เี จ เพลิดเพลินกับการเร ยี นในโรงเร ยี นของเธอ และเขา้ เร ยี นต่อ
ในระดับมหาว ทิ ยาลัยในน วิ ซ แี ลนด์ ในป คี .ศ. 2013

“ดิฉนั ชอบทำ�การประเม นิ ผลภายในของ NCEA ซ ึง่ สามารถช่วย
ดิฉนั ใหฝ้ กึ ฝน และได้ร บั ขอ้ เสนอแนะกลับจากบรรดาครูอาจารย์
ก่อนท ีด่ ฉิ นั จะเร ิม่ การสอบภายนอก นอกจากนั น้ ดิฉนั ชอบท ี ่
สามารถสะสมหน่วยกิตไว้ส�ำ หรับแต่ละว ชิ าได้ดว้ ย”
แพร์ จ นิ ดาพันธ์ เป น็ นักเร ยี นในเย ยี ร์ 12 กำ�ลังเร ยี น
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 2 ในว ชิ าคณ ติ ศาสตร์
จ ติ รกรรม โภชนาการ การท่องเท ีย่ ว ภาษาอังกฤษเพ ือ่
วัตถุประสงค์ทางว ชิ าการ และภ มู ศิ าสตร์ แพร์ กำ�ลังตัดส นิ ใจ
ในทางเลือกหลังจากท ี ่ ได้ประกาศน ยี บัตร NCEA แล้ว เธอ
อาจไปเร ยี นในระดับมหาว ทิ ยาลัยท ีป่ ระเทศอืน่ หร อื บางท อี าจ
ไปศ กึ ษาภาษาใหม่ๆ ในประเทศอืน่ ในฐานะนักเร ยี นโครงการ
แลกเปลีย่ น

“ดิฉนั ชอบมาโรงเร ยี นเพราะดิฉนั สามารถพบปะกับเพ ือ่ นๆ และ
ได้เขา้ เร ยี น ครูอาจารย์ ใจดีตอ่ ดิฉนั มาก และเพ ือ่ นนักเร ยี นก ม็ ี
ความเป น็ ม ติ ร ส งิ ่ แวดล้อมม คี วามสดช ืน่ และสวยงาม”

“ดิฉนั ชอบท ีส่ ามารถทำ�ทั ้งการประเม นิ ผลภายในและการสอบ
ภายนอก ดิฉนั ยังชอบการสะสมหน่วยกิตในแต่ละป แี ละการทราบ
ว่าดิฉนั ได้เร ยี นในป นี ั น้ ๆ ไปเท่าไรแล้ว”
เจนน ี ่ เอีย่ มสะอาด เป น็ นักเร ยี นในเย ยี ร์ 12 กำ�ลังเร ยี น
ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 2 ในว ชิ าจ ติ รกรรม เทคโนโลย ี
สารสนเทศดิจ ติ ลั โภชนาการ และประกาศน ยี บัตร NCEA
ระดับ 1 ในว ชิ าภาษาอังกฤษเพ ือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นว ชิ าการ
และคณ ติ ศาสตร์ เจนน ี ่ ต้องการตามความฝ นั ของเธอเพ ือ่ เขา้
เร ยี นการออกแบบในมหาว ทิ ยาลัยในประเทศไทย

“ดิฉนั ชอบบรรยากาศทางสังคมและผ คู ้ นในโรงเร ยี น”

การศึกษาในนิวซีแลนด์
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเทียบ
ประกาศนียบัตร NCEA
ระดับ 2 กับวุฒิมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเงื่อนไขในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเท ยี บประกาศน ยี บัตร NCEA
ระดับ 2 กับวุฒ มิ ธั ยมศ กึ ษาป ที ี ่ 6 และเง ือ่ นไขในการ
เข้าศ กึ ษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
นักเร ยี นนานาชาติจากประเทศไทยจำ�เป น็ ต้องม หี นังส อื
รับรองการเท ยี บวุฒ กิ ารศ กึ ษาเท่ากับมัธยมศ กึ ษาป ที ี ่
6 ซ งึ ่ ออกให ้ โดยสำ�นักทดสอบทางการศ ก
ึ ษา กระทรวง
ศ กึ ษาธ กิ ารของประเทศไทย เพ ือ่ ให้ม คี ณุ สมบัต ิในการ
สมัครเข้าศ กึ ษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ
การศ กึ ษาระดับส ูงกว่าระดับมัธยมศ กึ ษา รวมถึงใช ้ ใน
การสมัครงาน
เง ือ่ นไขเพ ิม่ เติมสำ�หรับการเข้าศ กึ ษาต่อในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยระบุให้ส ทิ ธ พิ เิ ศษแก่ผ ู ้
สมัครท ี ่ได้ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 2 ท ีม่ หี ลัก
ฐานทางด้านการอ่านเข ยี นและด้านคณ ติ ศาสตร์ และ
นักเร ยี นท ีร่ บั ประกาศน ยี บัตร NCEA ใน 5 วิชา ดัง
นั น้ จ งึ ใคร่แนะนำ�นักเร ยี นดังต่อไปน ี ้
• ให ้ ได้ร บ
ั ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ 2
ี นและด้าน
• ให ผ้ า่ นการสอบด้านการอ่านเข ย
คณ ติ ศาสตร์
• ให เ้ ร ย
ี นในวิชา 5 วิชา (คล้ายกับหลักส ตู รการศ กึ ษา
ท ีน่ กั เร ยี นชาวน วิ ซ แี ลนด์เลือกเร ยี นในระดับ 2 เพ ือ่
เตร ยี มเข้าศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัย)
• ให ้ ได้หน่วยกิตในระดับ 2 อย่างน้อย 12 หน่วยกิต
ต่อวิชา (ได้มากกว่าจะย งิ ่ ดีกว่า และจะดีย งิ ่ ข ึ น้ ถ้าได้
เกรด “ระดับดี” หร อื “ระดับดีมาก” ด้วย)
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เม ือ่ การศ กึ ษาในระดับมัธยมศ กึ ษาของท่านกำ�ลัง
จะส ิน้ สุดลง ท่านควรพ จิ ารณาถึงความคาดหวังของ
มหาวิทยาลัยท ีต่ อ้ งการเข้าศ กึ ษาต่อด้วย
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพ ิม่ เติมเกีย่ วกับ การเท ยี บ
วุฒ กิ ารศ กึ ษาระหว่าง ประกาศน ยี บัตร NCEA ระดับ
2 กับคุณวุฒ ม
ิ ธั ยมศ กึ ษาป ที ี ่ 6 และเง ือ่ นไขการเข้า
ศ กึ ษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเง ือ่ นไขด้านการอ่าน
เข ยี นและด้านคณ ติ ศาสตร์ จากเว บ็ ไซท์ของสำ�นักงาน
NZQA ได้ท ี ่ :
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/
secondary-school-and-ncea/internationalrecognition-of-ncea/specific-countryrequirements/thai-recognition-requirements/

รายละเอียดเพิ่มเติม
New Zealand Qualifications Authority

รายละเอียดเกีย่ วกับ NCEA และวุฒ กิ ารศ กึ ษาอืน่
www.nzqa.govt.nz/ncea
Study in New Zealand

ลิงค์และรายละเอียดเกีย่ วกับการศ กึ ษาและการดำ�รงช พี ในน วิ ซ แี ลนด์
www.studyinnewzealand.govt.nz
Ministry of Education

รายละเอียดเต ม็ เกีย่ วกับการศ กึ ษาในน วิ ซ แี ลนด์
www.education.govt.nz
Education New Zealand

รายละเอียดเกีย่ วกับการส่งเสร มิ การศ กึ ษานานาชาติของน วิ ซ แี ลนด์และตัวแทนทั ว่ โลก
www.enz.govt.nz

Thai

ตีพ มิ พ์ใน ค.ศ. 2016

