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หััวข้้อ ความเป็็นอยู่่�ท่ี่�
ด่ีและความป็ลอดีภััยู่
ข้องผู้่้เรียู่่น  
หััวข้้อย่่อย่ ข้้อมููลสำำ�คัญัสำำ�หัรับัผูู้้
เรัยี่นรัะดับัอุดัมูศึึกษ�



หััวข้้อ คัว�มูเป็็นอยู่่ที่ี�ดัแีละคัว�มูป็ลอดัภััย่ข้องผูู้้เรัยี่น 2

บที่นำา จุุลสารีน่�เป็็นบที่สรีปุ็ข้องการีศึกึษาในนิวซ่ีแลนด์ี (การีด่ีแลอยู่�างใกล้
ชิิดีเพ่ื่�อป็ล่กฝังคุณค�าข้องนักเรียู่่นในทุี่กมิติิข้องผู้่้เรียู่่นรีะดัีบอุดีมศึกึษา
และนานาชิาติิ) และหัลักป็ฏิิบัติิ ในป่็ 2021 (หัลักจุรีรียู่าบรีรีณ). 

ข้้อท่ี่� 1

หัลักจุรีรียู่าบรีรีณค่ออะไรี

หัลักจรัรัย่�บรัรัณคัอืข้้อกำ�หันดัที่ี�ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัต้อ้งป็ฏิิบัต้ติ้�มูเพื่ื�อ
คัว�มูเป็็นอยู่่ที่ี�ดัแีละคัว�มูป็ลอดัภััย่ข้องผูู้้เรัยี่นรัะดับัอุดัมูศึึกษ�
และน�น�ช�ต้ ิ

ภั�ย่ใต้ห้ัลักจรัรัย่�บรัรัณ ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�รัะดับั
อุดัมูศึึกษ�ข้องคัณุจะต้อ้งช่วย่ใหั้คัณุ

• มูีคัว�มูป็ลอดัภััย่ (ที่ั �งที่�งรั�่งก�ย่และจิต้ใจ)
• ไดัร้ับัก�รัเคั�รัพื่และย่อมูรับัในสิำ�งที่ี�คัณุเป็็น
• ไดัร้ับัก�รัสำนับสำนุนดั�้นก�รัเรัยี่นและคัว�มูเป็็นอยู่่ที่ี�ดัขี้อง

คัณุ
• เชื�อมูโย่งกับเคัรัอืข้่�ย่ที่�งสัำงคัมูและวฒันธรัรัมูข้องคัณุและ 
• สำ�มู�รัถแนะนำ�ก�รัต้ดััสิำนใจเกี�ย่วกับบรักิ�รัข้องนักเรัยี่นไดั้

หัลักจุรีรียู่าบรีรีณม่ ไวเ้พ่ื่�อใครี

หัลักจรัรัย่�บรัรัณคัรัอบคัลุมูผูู้้เรัยี่นทีุ่กคันที่ี�ลงที่ะเบีย่นเรัยี่น
ที่ี� Te Pūkenga, Wānanga, Universities and Private Training 
Establishments (PTEs) รัวมูถึงผูู้้เรัยี่นที่ี�เรัยี่นออนไลน์ ต้�่ง
ป็รัะเที่ศึ และ/หัรัอืในสำถ�นที่ี�ที่ำ�ง�น

New Zealand Qualifications Authority (NZQA) เป็็นผูู้้บรัหิั�รั
หัลักจรัรัย่�บรัรัณในน�มูข้องรัฐับ�ลนิวซีีแลนดั ์NZQA จะคัอย่
ต้รัวจสำอบและสำนับสำนุนโรังเรัยี่นใหั้ป็ฏิิบัต้ติ้�มูหัลักจรัรัย่�บรัรัณ 

ในนิวซีีแลนดั ์เฉพื่�ะผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ที่ี�ลงน�มูใน
จรัรัย่�บรัรัณเที่่�นั�นที่ี�สำ�มู�รัถลงที่ะเบีย่นผูู้้เรัยี่นต้�่งช�ต้ิ ไดั ้คัณุ
สำ�มู�รัถต้รัวจสำอบว�่ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ใดัที่ี�เป็็นผูู้้ลงน�มู
ไดับ้นเวบ็ไซีต้ ์NZQA https://www.nzqa.govt.nz/providers/
index.do.

ฉัันจุะข้อรีบัสำาเนาข้องหัลักจุรีรียู่าบรีรีณได้ีอยู่�างไรี

หัลักจรัรัย่�บรัรัณมูีอยู่่บนเวบ็ไซีต้ ์NZQA สำำ�หัรับัข้้อมููลเพื่ิ�มูเต้มิู
และคัำ�แนะนำ�เกี�ย่วกับหัลักจรัรัย่�บรัรัณ โป็รัดัต้ดิัต้อ่สำมู�ชิกใน
ที่ีมูข้องเรั�ที่�งอีเมูล code.enquiries@nzqa.govt.nz 

โป็รัดัดัทีูี่� หัลกัจรัรัย่�บรัรัณเพื่ื�อคัว�มูเป็็นอยู่่ทีี่�ดัแีละคัว�มู
ป็ลอดัภัยั่ข้องผูู้เ้รัยี่น (PDF ข้น�ดั 925KB)

คุณคาดีหัวงัอะไรีได้ีบ้างจุากผู้่้ ให้ับรีกิารีด้ีานการี
ศึกึษาข้องคุณ

ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ข้องคัณุจะต้อ้ง

• ช่วย่ใหั้คัณุต้ดััสิำนใจไดัอ้ย่่�งช�ญฉล�ดัเกี�ย่วกับก�รัศึึกษ�ข้อง
คัณุ

• สำนับสำนุนคัณุในก�รัเต้รัยี่มูต้วัและป็รับัต้วัใหั้เข้้�กบัก�รัเรัยี่น
ข้องคัณุ 

• จัดัใหั้มูีสำภั�พื่แวดัล้อมูในก�รัเรัยี่นที่ี�ป็ลอดัภััย่ คัอย่ใหั้ก�รั
สำนับสำนุน และเข้้�ถึงไดั้

• ที่ำ�ใหั้แน่ ใจว�่คัณุสำ�มู�รัถแจ้งข้้อกังวลไดัเ้มูื�อคัณุต้อ้งก�รั
• เชื�อมูโย่งคัณุเข้้�กับบรักิ�รัสำนับสำนุนที่ี�เหัมู�ะสำมูไดัอ้ย่่�ง

รัวดัเรัว็
• มูีแผู้นต้�่ง ๆ คัอย่ช่วย่เหัลือคัณุในกรัณีฉุกเฉิน ไมู่ว�่จะเป็็น

ในมูหั�วทิี่ย่�ลัย่หัรัอืหัอพื่ักนักศึึกษ�ข้องคัณุ

หั�กต้อ้งก�รัข้้อมููลเพื่ิ�มูเต้มิู โป็รัดัดัทูี่ี�เวบ็ไซีต้ข์้องเรั� วดิัี โอ 
ที่ำ�คัว�มูรัูจ้ักหัลักจรัรัย่�บรัรัณ » NZQA 

https://www.nzqa.govt.nz/providers/index.do
https://www.nzqa.govt.nz/providers/index.do
mailto:code.enquiries@nzqa.govt.nz
https://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-partners/Code-of-Practice/Tertiary-and-International-Learners-Code-2021/NZQA_Pastoral-Care-Code-of-Practice_English.pdf
https://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-partners/Code-of-Practice/Tertiary-and-International-Learners-Code-2021/NZQA_Pastoral-Care-Code-of-Practice_English.pdf
https://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/tertiary-and-international-learners-code/know-the-code/know-the-code-videos/
https://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/tertiary-and-international-learners-code/know-the-code/know-the-code-videos/


หััวข้้อ คัว�มูเป็็นอยู่่ที่ี�ดัแีละคัว�มูป็ลอดัภััย่ข้องผูู้้เรัยี่น 3

ข้้อท่ี่� 2

หัอพัื่กนักศึกึษา   
หัลักจรัรัย่�บรัรัณย่ังกำ�หันดัใหั้ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�รัะดับั
อุดัมูศึึกษ�คัอย่สำนับสำนุนผูู้้เรัยี่นในหัอพื่ักนักศึึกษ�อีกดัว้ย่ 

หัอพัื่กนักศึกึษาค่ออะไรี

หัอพื่ักนักศึึกษ�คัอืหัอพื่ักป็รัะเภัที่พื่ิเศึษต้�มู ข้้อกำ�หันดัก�รั
เช่�ที่ี�อยู่่อ�ศัึย่ปี็ 1986 (Residential Tenancies Act: RTA) 
หัอพื่ักป็รัะเภัที่นี� ไดัร้ับัก�รัย่กเวน้จ�กข้้อกำ�หันดัข้อง RTA ซึี�ง
หัมู�ย่คัว�มูว�่กฎที่ี� ใช้กับหัอพื่ักนักศึึกษ�จะแต้กต้�่งไป็จ�กข้้อ
ต้กลงก�รัเช่�อื�น ๆ เป็็นส่ำวนใหัญ่ 

ก�รัเป็็นหัอพื่ักนักศึึกษ�ถือเป็็นข้้อแต้กต้�่งที่�งกฎหัมู�ย่ที่ี�สำำ�คัญั
และไมู่ ใช่หัอพื่ักทีุ่กแหั่งสำำ�หัรับันักเรัยี่น ที่ี�มูีสิำที่ธิ� ไดัร้ับัก�รั
ย่กเวน้นี�

คุณคาดีหัวงัอะไรีได้ีบ้างจุากผู้่้ ให้ับรีกิารีหัอพัื่ก
นักศึกึษาข้องคุณ

ภั�ย่ใต้ห้ัลักจรัรัย่�บรัรัณ คัณุสำ�มู�รัถคั�ดัหัวงัว�่หัอพื่ักนักศึึกษ�
ข้องคัณุจะ

• มูอบชุมูชนที่ี�อยู่่อ�ศัึย่ที่ี�ป็ลอดัภััย่และคัรับคัรันั
• มูีสิำ�งอำ�นวย่คัว�มูสำะดัวกและก�รับรักิ�รัที่ี�ต้รังกับคัว�มู

ต้อ้งก�รัข้องคัณุ
• มูีคัว�มูป็ลอดัภััย่ สำะอ�ดั แหั้ง อบอุ่น สำบ�ย่ เข้้�ถึงไดั ้และ

เอื �อต้อ่ก�รัเรัยี่น
• ดัำ�เนินก�รัก่อสำรั�้งต้�่ง ๆ ในเวล�ที่ี�เหัมู�ะสำมูโดัย่ไมู่รับกวน

คัณุมู�กเกินคัวรั
• ที่ำ�ใหั้แน่ ใจว�่พื่นักง�นมูีคัว�มูเหัมู�ะสำมูและเป็็นบุคัคัลที่ี�

เหัมู�ะสำมู รัวมูถึงไดัร้ับัก�รัฝึึกอบรัมูและสำนับสำนุนในก�รั
ที่ำ�ง�นข้องต้น 

• มูอบสัำญญ� กฎข้องบ้�น และนโย่บ�ย่ที่ี�เป็็นธรัรัมูและเข้้�ใจ
ง่�ย่

• มูีอัต้รั�ส่ำวนที่ี�เหัมู�ะสำมูข้องพื่นักง�นหัอพื่ัก 
• มูีรัะบบต้รัวจสำอบอย่่�งสำมูำ��เสำมูอเมูื�อคัณุอยู่่ ในหัอพื่ัก

นักศึึกษ�
• มูีแผู้นคัอย่ช่วย่เหัลือคัณุในเหัต้กุ�รัณ์สำำ�คัญัหัรัอืเหัต้ฉุุกเฉิน 
• เปิ็ดัเผู้ย่ว�่ใคัรัเป็็นเจ้�ข้องและดัำ�เนินกิจก�รัหัอพื่ัก

นักศึึกษ�  

https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0120/latest/DLM94278.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0120/latest/DLM94278.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0120/latest/DLM3279734.html
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1986/0120/latest/DLM3279734.html
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ข้้อท่ี่� 3

ผู้่้เรียู่่นรีะดัีบอุดีมศึกึษานานาชิาติิ  

ผู้่้เรียู่่นนานาชิาติิจุะคาดีหัวงัอะไรีได้ีบ้าง

ภั�ย่ใต้ห้ัลักจรัรัย่�บรัรัณ ผูู้้เรัยี่นรัะดับัอุดัมูศึึกษ�น�น�ช�ต้มิูี
สิำที่ธิ� ไดัร้ับัก�รัดัแูลและก�รัสำนับสำนุนแบบเดัยี่วกับผูู้้เรัยี่นรัะดับั
อุดัมูศึึกษ�ในป็รัะเที่ศึ 

ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ข้องคัณุต้อ้งรับัที่รั�บและพื่ิจ�รัณ�
ไดัว้�่ผูู้้เรัยี่นต้�่งช�ต้มิูีคัว�มูต้อ้งก�รัก�รัสำนับสำนุนที่ี�แต้กต้�่ง
กัน พื่วกเข้�จะต้อ้งพื่ย่�ย่�มูรัะบุคัว�มูต้อ้งก�รัข้องคัณุและต้อบ
สำนองไดัอ้ย่่�งเหัมู�ะสำมู

ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ข้องคัณุต้อ้งมูั�นใจดัว้ย่ว�่

• คัณุจะป็ลอดัภััย่และมูีคัว�มูเป็็นอยู่่ที่ี�ดัี ในข้ณะอ�ศัึย่และ
เรัยี่นอยู่่ที่ี�นิวซีีแลนดั์

• คัณุจะมูีภั�พื่ที่ี�สำมูบูรัณ์และสำมูจรังิว�่ก�รัใช้ชีวติ้และก�รั
เรัยี่นที่ี�นิวซีีแลนดัจ์ะเป็็นอย่่�งไรั

• คัณุจะไดัร้ับัคัำ�แนะนำ�และก�รัสำนับสำนุนที่ี�เชื�อถือไดัจ้�ก
ต้วัแที่นก�รัศึึกษ�ข้องคัณุ

• พื่วกเข้�จะมูีรัะบบและก�รัจัดัที่ำ�เอกสำ�รัที่ี�ดัเีพื่ื�อจัดัก�รัเรัื�อง
สำำ�คัญัข้องคัณุดังัต้อ่ไป็นี�

 ɥ ข้้อเสำนอในก�รัศึึกษ�
 ɥ ข้ั �นต้อนก�รัลงที่ะเบีย่น
 ɥ สัำญญ�ก�รัลงที่ะเบีย่น
 ɥ วซ่ีี�และสำถ�นะก�รัป็รัะกันภััย่และบันที่ึกข้องคัณุ 

• คัณุเข้้�ใจอย่่�งชัดัเจนเกี�ย่วกับผู้ลลัพื่ธ์ที่�งก�รัศึึกษ�ที่ี�น่�จะ
เป็็นไป็ไดั ้รัวมูถึงสิำที่ธิและคัว�มูรับัผู้ิดัชอบข้องคัณุในฐ�นะ
ผูู้้เรัยี่นต้�่งช�ต้กิ่อนลงน�มูในสัำญญ�ก�รัลงที่ะเบีย่น

• คัณุมูีคัว�มูเข้้�ใจในสิำที่ธิและภั�รัะผูู้กพื่ันข้องคัณุ หั�กคัณุ
ล�ออกจ�กก�รัศึึกษ� ไมู่เข้้�รัว่มู หัรัอืผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รั
ศึึกษ�ข้องคัณุย่กเลิกโคัรังก�รัหัรัอืยุ่ต้ดิัว้ย่เหัต้ผุู้ลใดัก็ต้�มู

• คัณุสำ�มู�รัถเข้้�รัว่มูโคัรังก�รัป็ฐมูนิเที่ศึและรับัข้้อมููลและ
ก�รัสำนับสำนุนอย่่�งต้อ่เนื�องเพื่ื�อช่วย่เหัลือคัณุในก�รัป็รับัต้วั
เข้้�กับชีวติ้และก�รัศึึกษ�ในนิวซีีแลนดั์



หััวข้้อ คัว�มูเป็็นอยู่่ที่ี�ดัแีละคัว�มูป็ลอดัภััย่ข้องผูู้้เรัยี่น 5

ข้้อท่ี่� 4

หัากม่บางอยู่�างผิู้ดีพื่ลาดีจุะเกิดีอะไรีขึ้�น

หั�กคัณุมูีข้้อกังวลเกี�ย่วกับผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ� ต้วัแที่น
ข้องคัณุ หัรัอืหัอพื่ักสำำ�หัรับันักศึึกษ�ข้องคัณุ โป็รัดัต้ดิัต้อ่ผูู้้ ใหั้
บรักิ�รัข้องคัณุเป็็นอันดับัแรักและป็ฏิิบัต้ติ้�มูข้ั �นต้อนก�รัรัอ้ง
เรัยี่นข้องพื่วกเข้� 

ภั�ย่ใต้ห้ัลักจรัรัย่�บรัรัณ ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ต้อ้งมูีข้ั �น
ต้อนภั�ย่ในที่ี�ชัดัเจนและเป็็นธรัรัมูในก�รัรับัฟังและต้อบสำนอง
ต้อ่ข้้อรัอ้งเรัยี่น  

ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ข้องคัณุจะมูีบุคัคัลที่ี� ไดัร้ับัมูอบหัมู�ย่
ซึี�งคัณุสำ�มู�รัถพืู่ดัคัยุ่เกี�ย่วกับก�รัรัอ้งเรัยี่นข้องคัณุไดั ้โดัย่อ�จ
เป็็นหััวหัน้�โรังเรัยี่น ผูู้้อำ�นวย่ก�รัฝ่ึ�ย่น�น�ช�ต้ ิผูู้้สำนับสำนุน
นักเรัยี่น หัรัอืเจ้�หัน้�ที่ี�ผูู้้เชี�ย่วช�ญดั�้นอื�น ๆ

หั�กคัณุไมู่พื่อใจกับกรัะบวนก�รัรัอ้งเรัยี่นข้องผูู้้ ใหั้บรักิ�รัข้อง
คัณุหัรัอืผู้ลก�รัรัอ้งเรัยี่นข้องคัณุ คัณุสำ�มู�รัถต้ดิัต้อ่

• NZQA (สำำ�หัรับัก�รัรัอ้งเรัยี่นเกี�ย่วกับผูู้้ ใหั้บรักิ�รัที่ี� ไมู่ป็ฏิิบัต้ิ
ต้�มูหัลักจรัรัย่�บรัรัณ) 

•  ก�รัรัะงับข้้อพื่ิพื่�ที่ก�รัศึึกษ�รัะดับัอุดัมูศึึกษ� (สำำ�หัรับัก�รั
รัอ้งเรัยี่นที่ี�เกี�ย่วข้้องกับปัญหั�ที่�งก�รัเงินหัรัอืก�รัที่ำ�สัำญญ� 
หั�กคัณุเป็็นผูู้้เรัยี่นในป็รัะเที่ศึ)

• iStudent Complaints (สำำ�หัรับัก�รัรัอ้งเรัยี่นเกี�ย่วกับปัญหั�
ที่�งก�รัเงินหัรัอืก�รัที่ำ�สัำญญ� หั�กคัณุเป็็นผูู้้เรัยี่นต้�่งช�ต้)ิ

คุณม่ข้้อรีอ้งเรียู่่นเก่�ยู่วกับการีไม�ป็ฏิิบัติิติามหัลัก
จุรีรียู่าบรีรีณข้องผู้่้ ให้ับรีกิารีหัรีอ่ไม�

ในฐ�นะผูู้้บรัหิั�รัหัลักจรัรัย่�บรัรัณ NZQA มูีอำ�น�จที่�งกฎหัมู�ย่
ในก�รัต้รัวจสำอบก�รัละเมูิดัหัลักจรัรัย่�บรัรัณที่ี�อ�จเกิดัข้ึ �นไดั ้
โดัย่มูีกรัะบวนก�รัต้รัวจสำอบว�่ก�รัรัอ้งเรัยี่นถูกต้อ้งหัรัอืไมู่ และ
ผูู้้ ใหั้บรักิ�รัไมู่ป็ฏิิบัต้ติ้�มูหัลักจรัรัย่�บรัรัณหัรัอืไมู่ รัวมูถึงก�รัรับั
ข้้อมููลจ�กที่ั �งนักศึึกษ�และผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ�ที่ี�แจ้งเรัื�อง
รัอ้งเรัยี่น

หั�กต้อ้งก�รัที่รั�บวธิีก�รัรัอ้งเรัยี่น โป็รัดัดัทูี่ี�เวบ็ไซีต้ ์NZQA 
www.nzqa.govt.nz/about-us/make-a-complaint/make-a-
complaint-about-a-provider/

คุณม่ข้้อรีอ้งเรียู่่นเก่�ยู่วกับปัญหัาที่างการีเงินหัรีอ่
การีที่ำาสญัญาหัรีอ่ไม�

ก�รัรัะงับข้้อพื่ิพื่�ที่ก�รัศึึกษ�รัะดับัอุดัมูศึึกษ� และ iStudent 
Complaints เป็็นบรักิ�รัอิสำรัะที่ี�จัดัที่ำ�โดัย่รัฐับ�ลนิวซีีแลนดั ์ซึี�ง
สำ�มู�รัถช่วย่คัณุในก�รัรัะงบัข้อ้พื่พิื่�ที่เกี�ย่วกบัปัญหั�ที่�งก�รัเงนิ
หัรัอืก�รัที่ำ�สัำญญ�กับผูู้้ ใหั้บรักิ�รัดั�้นก�รัศึึกษ� ใหั้บรักิ�รัฟรัี

การีรีะงับข้้อพิื่พื่าที่การีศึกึษารีะดัีบอุดีมศึกึษา 

เวบ็ไซีต์ิ https://tedr.org.nz/ 

อ่เมล contact@tedr.org.nz

หัมายู่เลข้โที่รีศึพัื่ท์ี่ฟรี ่(ภัายู่ในนิวซ่ีแลนด์ี) 0800 00 8337

iStudent Complaints

เวบ็ไซีต์ิ www.istudent.org.nz 

อ่เมล complaints@istudent.org.nz

หัมายู่เลข้โที่รีศึพัื่ท์ี่รีะหัว�างป็รีะเที่ศึ 64 4 918 4975

หัมายู่เลข้โที่รีศึพัื่ท์ี่ฟรี ่(ภัายู่ในนิวซ่ีแลนด์ี) 0800 00 66 75

ชิ�องที่างโซีเช่ิยู่ลม่เด่ียู่ Facebook – www.facebook.com/istudent.complaints 
WeChat – (คัน้หั� ‘NZ iStudent Complaints’ เป็็นภั�ษ�จีน
เที่่�นั�น)

ไป็รีษณ่ย์ู่ iStudent Complaints 
ตู้ ้ป็.ณ. 2272 Wellington 6014
นิวซีีแลนดั์
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