
นิว คือการศึกษานิวซแีลนด์

นิว  
เติบโตอยา่งงดงาม  
ในโลกใหม่



นิว  
รกัความก้าวหน้า 
และ  
ไมเ่คย  
หยุดเรยีนรู้

ลักษณะการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืกันและเน้น
การปฏิบติัได้จรงิของนิวซแีลนด์จะทำาให้
คณุได้ทักษะและความรูส้ำาหรบัอนาคตท่ี
ประสบความสำาเรจ็ คณุจะเป็นผูใ้หญ่ขึ้นและ
ได้ใชศั้กยภาพอยา่งเต็มท่ีในระบบการศึกษา
ท่ีเปิดกวา้งและมคีวามหลากหลายของเรา



นิว  
พรอ้มสำาหรบัวนัน้ี  
และพรอ้มสรา้งสรรค์  
วนัพรุง่น้ี 

นิวซแีลนด์ได้รบัการจดั
อันดับใหเ้ป็นประเทศท่ีดี
ท่ีสดุในโลกจากประเทศท่ี
พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลัก ในการใหก้ารศึกษาแก่
ผูเ้รยีนสำาหรบัอนาคต โดย
หน่วยวจิยัของนิตยสาร 
ดิอีโคโนมสิต์ เมื่อปี 2019

มหาวทิยาลัยทัง้ 8 แหง่ของ
ประเทศอยูใ่นอันดับ 3% ท่ี
ดีท่ีสดุของโลก ในการจดั
อันดับมหาวทิยาลัยโลก
ของคิวเอส (QS World 
University Rankings)

วุฒกิารศึกษาของเรา
รบัรองคณุภาพโดย
รฐับาลนิวซแีลนด์ และได้
รบัการยอมรบันับถือทัว่
โลก

ไมว่า่คณุจะเลือกเรยีนสาขาใด การศึกษาของ
นิวซแีลนด์จะชว่ยใหค้ณุบรรลเุป้าหมายในชวีติได้ 
คณุจะได้เรยีนรูว้ธิกีารคิดเชงิวเิคราะห ์
ปลดปล่อยความคิดสรา้งสรรค์ ทำางานรว่มกับผู ้
อ่ืนได้ดีและพฒันาทักษะในโลกความเป็นจรงิ 
ท่ีจำาเป็นสำาหรบัอนาคตท่ีมกีารเปล่ียนแปลง 
อยา่งรวดเรว็ 
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นิวซแีลนด์

นิว ยนิดีเปิดใจ 
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เสน้ทางการศึกษา  
ของนิวซแีลนด์ 



โอกาสรบัทนุ  
การศึกษา

ทนุการศึกษาสามารถชว่ยแบง่เบาภาระค่า
เล่าเรยีนและค่ากินอยู ่สรา้งเครอืขา่ยทาง
วชิาชพีและเพิม่คณุค่าใหแ้ก่ประวติัการ
ศึกษาของคณุ 

มหีน่วยงานรฐับาล สถาบนัการศึกษาและ
ผูใ้จบุญจำานวนมากท่ีใหท้นุการศึกษาแก่
นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงในระดับปรญิญา
โทและปรญิญาเอก 

  studyinnewzealand.govt.nz/
scholarships

ตัวแทนแนะแนว
การศึกษา

ตัวแทนแนะแนวการศึกษาสามารถชว่ยให้
คณุทราบทางเลือกท่ีม ีใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับ
สถานท่ีเรยีนและชว่ยเหลือในขัน้ตอนการ
สมคัรเรยีนและขอวซีา่ 

พจิารณาเลือกตัวแทนท่ีผา่นการรบัรองโดย
การศึกษานิวซแีลนด์ (Education New 
Zealand Recognised Agency) เพื่อให้
มัน่ใจวา่คณุจะได้รบัคำาแนะนำาและขอ้มูลท่ีดี
ท่ีสดุเก่ียวกับการเรยีนท่ีนิวซแีลนด์

  studyinnewzealand.govt.nz/
agents

สทิธทิำางาน  
ท่ียอดเยีย่ม

สทิธทิำางานเป็นหนึ่งในสทิธปิระโยชน์มากมาย
ของการเรยีนในประเทศนิวซแีลนด์ 

หากคณุมวีซีา่นักเรยีน คณุอาจทำางานได้ถึง 
20 ชัว่โมงต่อสปัดาหใ์นระหวา่งภาคเรยีน และ
ทำางานเต็มเวลาในชว่งปิดภาคเรยีน 

วซีา่ทำางานหลังจบการศึกษาอาจอนุญาตให้
คณุทำางานในนิวซแีลนด์ได้ 1-3 ปีหลังจบการ
ศึกษา ทัง้นี้ขึ้นอยูกั่บวุฒแิละสถานท่ีเรยีนของ
คณุ 

  studyinnewzealand.govt.nz/
working

ประสบการณ์การ
เป็นนักศึกษา

เมื่อคณุเลือกเรยีนท่ีนิวซแีลนด์แล้ว เรา
อยากสง่เสรมิใหค้ณุได้รบัประสบการณ์ท่ี
ยอดเยีย่มในระหวา่งอยูท่ี่นี่

เวบ็ไซต์ NauMai NZ ของเรา (ตัง้ชื่อตาม
ภาษาเมารท่ีีแปลวา่ ยนิดีต้อนรบั) จะให้
ขอ้มูลท่ีใชไ้ด้จรงิในทางปฏิบติัเพื่อชว่ยให้
คณุรูส้กึเหมอืนอยูบ่า้น โดยจะใหค้ำาแนะนำา
ท่ีเป็นประโยชน์ในทกุเรื่อง ตัง้แต่การดแูล
สขุภาพและความเป็นอยูส่ว่นตัว ไปจนถึง
การหาท่ีพกั การทำางานและการติดต่อ
ธนาคาร

  naumainz.studyinnewzealand.
govt.nz
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หาขอ้มูลเก่ียวกับหลักสตูร สถาบนั โรงเรยีน ค่าครองชพี วซีา่และอ่ืน ๆ บน
เวบ็ไซต์ทางการของรฐับาล เพื่อรบัคำาแนะนำาเก่ียวกับการเรยีนท่ีนิวซแีลนด์

ศึกษาทางเลือกท่ีมี
หาหลักสตูร โรงเรยีนหรอืสถาบนัท่ีเหมาะ
สำาหรบัคณุ ด้วยเครื่องมอืออนไลน์ท่ีใช้
งานง่ายและไมม่ค่ีาใชจ้า่ยของเรา

mystudynz. 
studyinnewzealand.govt.nz

ติดต่อสถาบนัหรอืตัวแทนแนะแนว 
การศึกษา 
สมคัรเขา้เรยีนในสถาบนัท่ีคณุเลือก
หรอืขอคำาแนะนำาจากตัวแทนแนะแนว
การศึกษา โดยพจิารณาเลือกตัวแทน
ท่ีผา่นการรบัรองโดยการศึกษา
นิวซแีลนด์ (Education New Zealand 
Recognised Agency)

studyinnewzealand.govt. 
nz/agents

ขอวซีา่ 
เลือกวซีา่ท่ีเหมาะท่ีสดุสำาหรบัคณุ 
และยื่นขอทางออนไลน์

studyinnewzealand.govt. 
nz/visas

ตัดสนิใจเลือกท่ีอยู ่
ศึกษาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับภมูภิาค 
ต่าง ๆ ของนิวซแีลนด์ และหาท่ีพกั 

studyinnewzealand.govt. 
nz/accommodation

ทำางานระหวา่งเรยีน 
หาขอ้มูลวา่คณุทำางานนอกเวลาได้หรอืไม่
ในระหวา่งเรยีน 

studyinnewzealand.govt. 
nz/working

หาขอ้มูลเก่ียวกับการใชช้วีติใน
นิวซแีลนด์ 
ค้นหาวา่การเป็นนักศึกษาต่างชาติใน
นิวซแีลนด์นัน้เป็นอยา่งไร

naumainz. 
studyinnewzealand.govt.nz

ขัน้ตอน  
เริม่ต้น
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