
คู่มือสำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังสนใจก�รศึกษ�ในโรงเรียน
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รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: 
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand

So
m

e 
p

ho
to

s 
co

ur
te

sy
 o

f E
d

uc
at

io
n 

N
ew

 Z
ea

la
nd

การเดินทางไปศึกษาใน
นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์เสนอท�งเลือกก�รเข้�เรียนในระดับ
มัธยมศึกษ�ที่ดีเยี่ยม 

นักเรียนจะได้เรียนในสภ�พแวดล้อมที่ใช้ภ�ษ�
อังกฤษ เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนช�วนิวซีแลนด์และ
นักเรียนน�น�ช�ติคนอื่นๆ และจะได้รับก�รสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้ทุกด้�น 

ในนิวซีแลนด์ นักเรียนเพลิดเพลินไปกับสภ�พ
แวดล้อมที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้  ด้วยขน�ดของชั้น
เรียนที่ค่อนข้�งเล็ก นักเรียนจะได้รับคว�มเอ�ใจใส่
อย่�งใกล้ชิดจ�กครูอ�จ�รย์ด้วยบรรย�ก�ศที่เป็นมิตร 
ปลอดภัย และดูและเอ�ใจใส่ นักเรียนจะได้เล่�เรียน
ไปร่วมกับนักเรียนช�วนิวซีแลนด์นักเรียนน�น�ช�ติ
ที่มีคว�มสนใจอย่�งจริงจังในวัฒนธรรมอื่นและอ�จ
สร้�งมิตรภ�พที่ย�วน�นไปชั่วชีวิต

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ต้องแน่ใจว่�นักเรียนน�น�ช�ติ
ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นผู้มีคว�มรู้รอบด้�น ได้รับ
คว�มปลอดภัยและก�รดูแลเอ�ใจใส่ที่เหม�ะสม

นักเรียนและครอบครัวส�ม�รถตั้งคว�มหวังได้ว่�
โรงเรียนต่�งๆ ผ่�นม�ตรฐ�นท�งด้�นก�รศึกษ� 
(หลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติเพื่อก�รดูแลคว�มปลอดภัย
และสวัสดิภ�พของนักเรียนน�น�ช�ติ ค.ศ. 2016 

(Code of Practice for the Pastoral Care of 

International Students 2016 หรือ “หลักเกณฑ์
ก�รปฏิบัติ”)

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.nzqa.govt.nz/the-code

ระบบก�รศึกษ�นิวซีแลนด์มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 
ทรัพย�กร และบุคล�กรท�งก�รสอนในระดับแนว
หน้�ของโลก ดังนั้น นักเรียนส�ม�รถว�งใจได้ว่�ก�ร
ศึกษ�ของนิวซีแลนด์จะให้ทักษะและคว�มรู้ที่จำ�เป็น

สำ�หรับทั้งก�รประกอบอ�ชีพในอน�คตและก�รใช้
ชีวิตในโลกปัจจุบัน 

ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ต�มปกติใช้เวล� 5 ปี
สำ�หรับนักเรียนอ�ยุ 13 – 18 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษ�
ในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบ�ล และใช้
หลักสูตรระดับช�ติในก�รสอน

โดยทั่วไป นักเรียนน�น�ช�ติเข้�เรียนในหลักสูตร
ประก�ศนียบัตรระดับช�ติในคว�มสำ�เร็จท�งก�ร
ศึกษ� (NCEA) ร่วมกับนักเรียนที่มีอ�ยุเท่�กัน ก�ร
ตัดสินใจของโรงเรียนในก�รรับนักเรียนน�น�ช�ติเข้�
เรียนจะให้ก�รพิจ�รณ�ถึงผลก�รเรียนที่ผ่�นม�และ
คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนด้วย

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ�ในนิวซีแลนด์ให้วุฒิก�ร
ศึกษ�ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับช�ติและน�น�ช�ติ 
คุณวุฒิมัธยมศึกษ�ระดับช�ติทั้งหมดได้รับก�รติดต�ม
และตรวจสอบโดยหน่วยง�นของรัฐและหน่วยง�น
ด้�นก�รศึกษ�

ระบบก�รศึกษ�ของนิวซีแลนด์ถือว่�อยู่ในระดับแนว
หน้�ของโลก องค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ
และก�รพัฒน� (OECD) เปรียบเทียบผลง�นด้�นก�ร
ศึกษ�ของเด็กวัยรุ่นจ�กม�กกว่� 70 ประเทศผ่�น
โครงก�รประเมินผลนักเรียนน�น�ช�ติ (PISA) 

พบว่�นักเรียนนิวซีแลนด์คะแนนสูงกว่�ค่�เฉลี่ย
ของ OECD อย่�งต่อเนื่องใน วิช�คณิตศ�สตร์ 
วิทย�ศ�สตร์ และก�รอ่�น ดังนั้นนักเรียนที่มีผลก�ร
เรียนในระดับสูงของเร�เทียบกันได้กับนักเรียนที่ดี
ที่สุดในโลก

2 การศึกษาในนิวซีแลนด์
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ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำาเร็จ
ทางการศึกษา (NCEA)

ประก�ศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิหลักสำ�หรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ในนิวซีแลนด์ นักเรียน
ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�จะส�ม�รถใช้ประก�ศนียบัตร 
NCEA ไปเพื่อก�รศึกษ�ต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศอื่นๆ

ประก�ศนียบัตร NCEA ออกให้ใน 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1, 2 และ 3 ต�มปกติแล้วนักเรียนจะได้รับ
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 1 ในเยียร์ 11 (อ�ยุ 
15 ปี), ระดับ 2 ในเยียร์ 12 (อ�ยุ 16 ปี) และระดับ 
3 ในเยียร์ 13 (อ�ยุ 17-18 ปี)

ประก�ศนียบัตร NCEA มีคว�มยืดหยุ่นม�กและ
ส�ม�รถปรับต�มคว�มส�ม�รถและคว�มสนใจของ
นักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอ�จเรียนหนึ่งวิช�หรือ
หล�ยวิช�ในระดับที่สูงกว่�ได้ห�กตนเองมีศักยภ�พ
ที่จะเรียนวิช�นั้นๆ ได้ ตัวอย่�งเช่น ถ้�นักเรียนกำ�ลัง
เรียนอยู่ในระดับ 2 แต่เรียนเก่งในวิช�คณิตศ�สตร์ 
นักเรียนผู้นั้นก็ส�ม�รถเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ในระดับ 
3 ได้
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ประกาศนียบัตร NCEA  
มีวิชาให้เลือกมากมายที่
เหมาะสมกับนักเรียน

ในแต่ละปี นักเรียนส�ม�รถเลือกเรียนได้จ�กวิช�
ต่�งๆ ที่มีม�กกว่� 40 วิช� ขึ้นกับว่�โรงเรียนนั้น
เปิดสอนวิช�อะไรบ้�ง ใน เยียร์ 11 นักเรียนอ�จจะ
เลือกวิช�ที่หล�กหล�ยซึ่งอ�จได้แก่ ภ�ษ�อังกฤษ 
คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ และวิช�อื่นอีก 2 – 3 วิช� 
ส่วนในเยียร์ 12 และเยียร์ 13 นักเรียนจะเริ่มใช้คว�ม
คิดถึงด้�นที่ตนเองต้องก�รจะเน้นให้คว�มสนใจเพื่อ
ใช้ในก�รศึกษ�ต่อหรือก�รประกอบอ�ชีพในอน�คต

ห�กนักเรียนมีอ�ชีพใดอ�ชีพหนึ่งอยู่ในใจแล้ว 
นักเรียนก็ส�ม�รถเริ่มเลือกวิช�ที่เหม�ะกับอ�ชีพที่
เลือกไว้สำ�หรับในอน�คตได้ทันที ให้ตรวจสอบดูได้ว่�
มีวิช�ใดบ้�งที่นักเรียนจำ�เป็นต้องใช้จ�กโรงเรียนหรือ
มห�วิทย�ลัย โพลีเทคนิค สถ�บันเทคโนโลยี หรือ
สถ�บันฝึกอบรมเอกชน (สถ�บันก�รศึกษ�ระดับสูง) 
ที่นักเรียนสนใจจะเข้�เรียนเหล่�นั้น ว่�มีวิช�ต่�งๆ ที่
ตนเองตั้งใจจะเข้�ไปศึกษ�

ประก�ศนียบัตร NCEA เปิดโอก�สให้บรรด�โรงเรียน
ต่�งๆ พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
คว�มต้องก�รของนักเรียน และทำ�ก�รประเมินสิ่ง
ที่นักเรียนได้เรียนรู้ว่�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นอย่�งไร 
(ทักษะและคว�มรู้ที่โรงเรียนค�ดหวังให้นักเรียน
ได้เรียนรู้) นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับก�รทดสอบ
หรือประเมินด้วยวิธีผสมกันระหว่�งก�รประเมิน
ภ�ยใน (ต�มที่แต่ละโรงเรียนกำ�หนดและให้คะแนน) 
และก�รประเมินภ�ยนอกที่กำ�หนดและให้คะแนน
โดยสำ�นักง�นม�ตรฐ�นวุฒิก�รศึกษ�แห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ หรือ NZQA) ซึ่งสำ�นักง�นนี้คอยตรวจ
ดูว่�ก�รประเมินผลมีคว�มเป็นธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษ�ทั้งหมดในนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA 
เน้นความเป็นเลิศ

นักเรียนที่มีผลก�รเรียนดีในแต่ละระดับจะได้รับ
ประก�ศนียบัตร NCEA ในระดับดี (Merit) หรือ
ประก�ศนียบัตร NCEA ในระดับดีเลิศ (Excellence) 
ผลก�รเรียนที่ดีในวิช�ใดวิช�หนึ่งจะได้รับก�รรับรอง
โดยให้ก�รกำ�กับด้วย ระดับดี หรือระดับดีเลิศ

เกรดในระดับดี หรือระดับดีเลิศ จะช่วยให้นักเรียน
เข้�ศึกษ�ต่อในหลักสูตรระดับมห�วิทย�ลัยและสร้�ง
คว�มประทับใจให้แก่น�ยจ้�งง�น 

คุณวุฒิอื่นๆ
คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย 
(University Entrance) เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำ�ที่จำ�เป็น
สำ�หรับก�รสมัครเข้�เรียนในระดับมห�วิทย�ลัยใน
นิวซีแลนด์ ดังนั้นเพื่อให้ได้คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ใน
ระดับมห�วิทย�ลัยนักเรียนจำ�เป็นต้องได้หน่วยกิต
ในวิช�ที่อยู่ในร�ยชื่อวิช�ที่ได้รับก�รอนุมัติเพื่อให้
ได้คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย และ
จำ�เป็นต้องผ่�นเงื่อนไขด้�นทักษะก�รอ่�นเขียนและ
รวมถึงก�รพูดและก�รฟัง (literacy) และทักษะก�ร
ใช้ตัวเลข ก�รวัด และสถิติ (numeracy) อีกด้วย

ร�ยก�รเงื่อนไขและวิช�ที่ได้รับก�รอนุมัติเพื่อให้ได้
คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยทั้งหมด มี
อยู่ในเว็บไซท์ของ NZQA ที่  
www.nzqa.govt.nz/UE

นักเรียนที่เรียนเก่งม�กจะได้รับก�รสนับสนุนให้
เข้�สอบปล�ยปีเพื่อรับทุนก�รศึกษ�ของนิวซีแลนด์ 
(New Zealand Scholarship) เนื้อห�ในหลักสูตรทุน
ก�รศึกษ�คล้�ยกับหลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA 
ระดับ 3 แต่มีเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รให้คะแนนที่สูงกว่� 

หลักสูตรทุนก�รศึกษ�ของนิวซีแลนด์ต้องก�รให้
นักเรียนแสดงคว�มคิดเชิงวิเคร�ะห์ในระดับสูงต่อ
สถ�นก�รณ์ที่ซับซ้อน และเป็นหลักสูตรที่ได้รับก�ร
ยอมรับทั้งในนิวซีแลนด์และน�น�ช�ติ



ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

ธรรม วิสุทธิชีพ เป็นนักเรียนระดับเยียร์ 13 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ 
ธุรกิจ ประวัติศ�สตร์ ก�รท่องเที่ยว และคอมพิวเตอร์ ซึ่ง 
ธรรม ว�งแผนที่จะเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยเพื่อ
ออกไปเป็นทน�ยคว�มที่มีคว�มสำ�เร็จ

“ที่พักอ�ศัยและครูอ�จ�รย์ที่โรงเรียนของผมดีม�กและมีก�รให้
คว�มช่วยเหลือ ท่�นเหล่�นี้ยินดีเสมอเมื่อคุณไปร้องขอให้ช่วย
เหลือ”

ธนวิทย์ จ�รุกุลวนิช เป็นนักเรียนในระดับเยียร์ 13 
กำ�ลังเรียนประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ในวิช�
ประวัติศ�สตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คณิตศ�สตร์ ก�ร
ท่องเที่ยว และภ�ษ�อังกฤษ ซึ่ง ธนวิทย์ ว�งแผนที่
จะเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยเพื่อออกไปเป็น
โปรแกรมเมอร์

“ผมชอบหลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA ที่เกรดของคุณสะท้อน
ให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถของคุณ ถ้�คุณทุ่มเทม�กๆ คุณก็จะได้รับ
ม�ตรฐ�นที่สูง”

ยิ้ม โศจิศิริกุล เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิช�ภูมิศ�สตร์ ก�ร
ท่องเที่ยว คณิตศ�สตร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศดิจิตัล 
โภชน�ก�ร และ NCEA ระดับ 3 ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ 
ยิ้ม ว�งแผนที่จะเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยใน
ประเทศไทย

“ดิฉันชอบที่ได้สอบทั้งที่เป็นก�รประเมินผลภ�ยในและก�รสอบ
ภ�ยนอก เพร�ะดิฉันส�ม�รถได้รับข้อเสนอแนะสะท้อนกลับ
จ�กบรรด�ครูอ�จ�รย์ และมีเวล�เตรียมพร้อมสำ�หรับก�รสอบ
ภ�ยนอกด้วย ดิฉันชอบที่เร�ส�ม�รถตรวจสอบหน่วยกิตของเร�ได้
จ�กเว็บไซท์ของโรงเรียน”

“ดิฉันชอบที่ครูอ�จ�รย์ที่โรงเรียนคอยให้คว�มช่วยเหลือ และ
เพื่อนของดิฉันต่�งมีคว�มเป็นมิตรกันทุกคน”

การศึกษาในนิวซีแลนด์ 5



6 การศึกษาในนิวซีแลนด์

การใช้ประกาศนียบัตร 
NCEA หลังออกจาก
โรงเรียนไป

นักเรียนต้องมั่นใจว่�วิช�ที่ตนเองได้เล่�เรียนต�ม
หลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA เหล่�นั้น สอดคล้อง
กับก�รเข้�ศึกษ�ต่อในมห�วิทย�ลัยหรือสถ�บันก�ร
ศึกษ�ระดับสูงอื่นในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ 
ซึ่งครูอ�จ�รย์ของนักเรียนส�ม�รถช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ก�รเลือกวิช�ที่นักเรียนต้องก�รได้ ร�ยละเอียดเพิ่ม
เติมส�ม�รถดูได้ที่ www.nzqa.govt.nz/ncea

ประก�ศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิก�รศึกษ�ระดับช�ติ
สำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กโรงเรียน และได้รับ
ก�รยอมรับเป็นอย่�งดีในต่�งประเทศ อีกทั้งยังได้
รับก�รยอมรับเป็นอย่�งดีจ�กน�ยจ้�งง�น และใช้
สำ�หรับก�รคัดเลือกผู้เข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย
ทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ร�ยง�นก�ร
วิจัยอิสระพบว่� ห�กนักเรียนมีผลก�รเรียนใน
ประก�ศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอก�สทำ�ผลก�ร
เรียนปีแรกในมห�วิทย�ลัยได้ดีด้วย

นิวซีแลนด์ได้จัดทำ�ข้อตกลงก�รเทียบวุฒิก�ร
ศึกษ� NCEA ระดับ 3 กับประเทศออสเตรเลีย 
เยอรมนี และ เก�หลี และ NCEA ระดับ 2 สำ�หรับ
ประเทศไทย ซึ่งหม�ยคว�มว่�มห�วิทย�ลัยใน
ประเทศเหล่�นี้จะให้ก�รยอมรับนักเรียนที่ได้
ประก�ศนียบัตร NCEA ด้วย 

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 ส�ม�รถเข้�
มห�วิทย�ลัยได้ทั่วโลก มห�วิทย�ลัยที่มีชื่อเสียง เช่น 
มห�วิทย�ลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ในสหร�ชอ�ณ�จักร และ
มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด ในสหรัฐอเมริก� ยอมรับใบ
สมัครจ�กนักเรียนที่ได้รับคุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ใน
ระดับมห�วิทย�ลัย (University Entrance) และ
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ที่กำ�กับด้วยคำ�ว่� 
“ระดับดีเลิศ” จ�กนิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์ได้ลงน�มไว้กับอนุสัญญ�ยุโรปเกี่ยวกับ
ประก�ศนียบัตรที่ใช้ในก�รเข้�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย 
ซึ่งจะสนับสนุนให้สถ�บันก�รศึกษ�และน�ยจ้�ง

ยอมรับผล NCEA ที่นักเรียนได้รับในบรรด�ประเทศ
ที่เป็นสม�ชิกของสหภ�พยุโรป

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
เรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่ม�จ�กประเทศที่ไม่ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็น
ภ�ษ�พูดจะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กโรงเรียน 
หลักสูตร EL (ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับผู้ที่ใช้ภ�ษ�อื่น
เป็นภ�ษ�พูด) เป็นก�รสร้�งทักษะภ�ษ�อังกฤษของ
นักเรียน และเป็นสะพ�นเชื่อมให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในโรงเรียนนิวซีแลนด์



ก�รศึกษ�ในนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA 

พาธเวย ์
ประกาศนียบัตร  

NCEA

การจ้างงาน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี

คุณวุฒิหลังระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโทปริญญาเอก
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เจนนี่ เอี่ยมสะอ�ด เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิช�จิตรกรรม เทคโนโลยี
ส�รสนเทศดิจิตัล โภชน�ก�ร และประก�ศนียบัตร NCEA 
ระดับ 1 ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ด้�นวิช�ก�ร 
และคณิตศ�สตร์ เจนนี่ ต้องก�รต�มคว�มฝันของเธอเพื่อเข้�
เรียนก�รออกแบบในมห�วิทย�ลัยในประเทศไทย

“ดิฉันชอบวิช�ต่�งๆ ในโรงเรียนของดิฉัน เพร�ะดิฉันมีท�งเลือก
หล�ยอย่�งที่จะเลือกในก�รศึกษ�”

“ดิฉันชอบที่ส�ม�รถทำ�ทั้งก�รประเมินผลภ�ยในและก�รสอบ
ภ�ยนอก ดิฉันยังชอบก�รสะสมหน่วยกิตในแต่ละปีและก�รทร�บ
ว่�ดิฉันได้เรียนในปีนั้นๆ ไปเท่�ไรแล้ว”

“ดิฉันชอบบรรย�ก�ศท�งสังคมและผู้คนในโรงเรียน”

ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน 

สุช�นันท์ ตงจิตเกษม (ทีเจ) เคยเป็นนักเรียนใน Year 13 
เมื่อปี ได้เรียนหลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ใน
วิช�ภูมิศ�สตร์ ก�รศึกษ�ศ�สน� สื่อศึกษ� สถิติและโมเดลลิ่ง 
แคลคูลัส และได้รับประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 และ
ระดับ 3 ระดับดี และ ระดับดีม�ก

“โรงเรียนของดิฉันให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�ท�งวิช�ก�รที่ดี
ม�ก โรงเรียนมีก�รจัดสอนเสริมต่�งๆ และก�รสอนเสริมแบบตัว
ต่อตัวห�กต้องก�ร ทั้งนี้เพร�ะโรงเรียนพย�ย�มทำ�ทุกอย่�งเท่�
ที่ทำ�ได้ เพื่อให้ดิฉันบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเรียนและไขว่คว้�สิ่งที่
เป็นไปได้สูงสุดในก�รเรียนของดิฉัน”

“ดิฉันได้เรียนหนักม�ก และดีใจที่ได้รับร�งวัลที่หนึ่งในชั้นจ�ก
หล�ยวิช�ในระหว่�งที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ดิฉันยังได้เพลิดเพลิน
กับโอก�สต่�งๆ ในก�รเป็นผู้นำ� และได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นผู้นำ�
นักเรียนน�น�ช�ติในเยียร์ 13 ที่โรงเรียน ของดิฉัน”

ทีเจ เพลิดเพลินกับก�รเรียนในโรงเรียนของเธอ และเข้�เรียนต่อ
ในระดับมห�วิทย�ลัยในนิวซีแลนด์ใน ค.ศ. 2013

แพร์ จินด�พันธ์ เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิช�คณิตศ�สตร์ 
จิตรกรรม โภชน�ก�ร ก�รท่องเที่ยว ภ�ษ�อังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ท�งวิช�ก�ร และภูมิศ�สตร์ แพร์ กำ�ลังตัดสินใจ
ในท�งเลือกหลังจ�กที่ได้ประก�ศนียบัตร NCEA แล้ว เธอ
อ�จไปเรียนในระดับมห�วิทย�ลัยที่ประเทศอื่น หรือบ�งทีอ�จ
ไปศึกษ�ภ�ษ�ใหม่ๆ ในประเทศอื่นในฐ�นะนักเรียนโครงก�ร
แลกเปลี่ยน

“ดิฉันชอบรับก�รประเมินผลภ�ยในของ NCEA ซึ่งส�ม�รถช่วย
ดิฉันให้ฝึกฝน และได้รับข้อเสนอแนะกลับจ�กบรรด�ครูอ�จ�รย์
ก่อนที่ดิฉันจะเริ่มก�รสอบภ�ยนอก นอกจ�กนั้น ดิฉันชอบที่
ส�ม�รถสะสมหน่วยกิตไว้สำ�หรับแต่ละวิช�ได้ด้วย”

“ดิฉันชอบไปโรงเรียนเพร�ะดิฉันส�ม�รถพบปะกับเพื่อนๆ และได้
เข้�เรียน ครูอ�จ�รย์ใจดีต่อดิฉันม�ก และเพื่อนนักเรียนก็มีคว�ม
เป็นมิตร สิ่งแวดล้อมมีคว�มสดชื่นและสวยง�ม”
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9 การศึกษาในนิวซีแลนด์

คำาแนะนำาสำาหรับการเทียบ
ประกาศนียบัตร NCEA 
ระดับ 2 กับวุฒิมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเงื่อนไขในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย
มห�วิทย�ลัยในประเทศไทยแต่ละแห่งต่�งมีเกณฑ์ใน
ก�รคัดเลือกนักเรียนเอง

ที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกันใน
ก�รสนับสนุนให้ใช้ก�รเทียบประก�ศนียบัตร NCEA 
ระดับ 2 เท่�กับคุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ต่อไปเพื่อใช้
ในก�รรับนักเรียนเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยใน
ประเทศไทย 

ก�รเทียบดังกล่�วเปิดท�งเลือกให้แก่นักเรียน 2 ท�ง
เลือกเพื่อให้ผ่�นเงื่อนไขสำ�หรับก�รเทียบระหว่�ง
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิ
มัธยมศึกษ�ปีที่ 6

ที่ประชุมอธิก�รบดีฯ ได้แจ้งให้มห�วิทย�ลัยไทยว่�
นักเรียนที่มีคุณสมบัติอย่�งใดอย่�งหนึ่งของ 2 ท�ง
เลือกนี้มีสิทธิ์สมัครเข้�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยไทยต�ม
ระบบก�รคัดเลือกเข้�มห�วิทย�ลับรูปแบบใหม่ได้

สำ�นักง�น NZQA ได้รับแจ้งว่�มห�วิทย�ลัยไทยจะยัง
คงใช้เกณฑ์ก�รเทียบประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 
2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 เพื่อใช้ในก�รตัดสินใจ
รับนักเรียน

ในก�รเทียบประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับ
คุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 มีท�งเลือก 2 ท�ง

ทางเลือกที่ 1 ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (อย่�ง
น้อย 80 หน่วยกิต โดยที่ 60 หน่วยกิตต้องเป็นระดับ 
2 หรือสูงกว่�) และเงื่อนไขทักษะ literacy และทักษะ 
numeracy คล้�ยกันกับประก�ศนียบัตร NCEA  
ระดับ 1

ทางเลือกท่ี 2 ได้หน่วยกิตจ�กระดับ 2 หรือสูงกว่�
จำ�นวน 60 หน่วยกิตจ�กอย่�งน้อย 5 วิช� หน่วยกิต
เหล่�นี้จำ�เป็นต้องมีอย่�งน้อย 4 หน่วยกิตจ�กวิช�
ภ�ษ�อังกฤษ (literacy) ระดับ 2 หรือสูงกว่� และ 4 
หน่วยกิตจ�กวิช�คณิตศ�สตร์ (numeracy) ระดับ 2 

หรือสูงกว่�

หม�ยเหตุสำ�หรับท�งเลือกที่ 2

• ท�งเลือกที่ 2 ไม่กำ�หนดให้นักเรียนต้องผ่�น
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2

• เพื่อให้ได้ท�งเลือกนี้ นักเรียนไทยต้องได้เรียนอย่�ง
น้อย 5 วิช�

เพื่อให้ได้ท�งเลือกนี้ นักเรียนต้องได้ 12 หน่วยกิตจ�ก
ระดับ 2 ในแต่ละวิช�จ�กทั้งหมด 5 วิช�

ข้อแนะนำ�สำ�หรับนักเรียนที่ต้องก�รเข้�มห�วิทย�ลัย
ในประเทศไทย

• เรียน 5 วิช� (ที่คล้�ยคลึงกับหลักสูตรก�รศึกษ�ที่
นักเรียนช�วนิวซีแลนด์ที่ต้องก�รเข้�ศึกษ�ต่อใน
ระดับมห�วิทย�ลัยเลือกเรียนในระดับ 2)

• ได้ 12 หน่วยกิตในระดับ 2 ในแต่ละวิช� (หรือ
ม�กกว่� และได้ผลก�รเรียนในระดับ Merit และ 
Excellence ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้)

• ผ่�นเงื่อนไขด้�นทักษะ numeracy และ literacy

เมื่อนักเรียนใกล้จบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ� 
ควรพิจ�รณ�ถึงข้อกำ�หนดในก�รรับนักศึกษ�ของ
มห�วิทย�ลัยที่ตนเองต้องก�รเข้�ศึกษ�ต่อด้วย อนึ่ง 
โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่นั้นส�ม�รถช่วยเหลือเกี่ยว
กับก�รเลือกวิช�เรียน 

กรุณ�ตรวจสอบร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก�รเทียบ
วุฒิก�รศึกษ�ระหว่�ง ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 
2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 และเงื่อนไขคุณวุฒิก�ร
เข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย รวมถึงเงื่อนไขทักษะ 
literacy และ numeracy จ�กเว็บไซท์ของสำ�นักง�น 
NZQA ได้ที่ www.nzqa.govt.nz/thailand

ตรวจสอบผลการศึกษาของ
นักเรียน
สำ�นักง�น NZQA เป็นหน่วยง�นที่บริห�ร
ประก�ศนียบัตร NCEA และมีฐ�นข้อมูลผลก�ร
ศึกษ�ทั้งหมด นักเรียนส�ม�รถเข้�ไปดูผลก�รศึกษ�
ของตนเองจ�กเว็บไซท์ของ NZQA หรือด�วน์โหลด
ประก�ศผลก�รศึกษ�ที่เป็นท�งก�ร และยื่นคำ�ร้องขอ
เอกส�รแสดงผลก�รศึกษ�ฉบับจริง

กรุณ�ตรวจสอบร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รสมัครเข้�
เรียนในมห�วิทย�ลัยไทยและเอกส�รผลก�รศึกษ�จ�ก
สำ�นักง�น NZQA ที่นักเรียนจะนำ�ไปใช้ ได้ที่  
www.nzqa.govt.nz/thailand
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ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 2018

สำานักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด ์(New Zealand Qualifications Authority)

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ NCEA และวุฒิก�รศึกษ�อื่น
www.nzqa.govt.nz/ncea

การศึกษาในนิวซีแลนด์

ลิงค์และร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตและก�รศึกษ�ในนิวซีแลนด์
www.studyinnewzealand.govt.nz

กระทรวงศึกษาธิการ

ร�ยละเอียดเต็มเกี่ยวกับก�รศึกษ�ในนิวซีแลนด์ 
www.education.govt.nz

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รส่งเสริมก�รศึกษ�น�น�ช�ติของนิวซีแลนด์และตัวแทนทั่วโลก 
www.enz.govt.nz


