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การศึกษาใน
นิวซีแลนด์
คู่มือสำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังสนใจการศึกษาในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

นิวซีแลนด์เสนอทางเลือกการเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาที่ดีเยี่ยม
นักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษา
อังกฤษ เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์และ
นักเรียนนานาชาติคนอื่นๆ และจะได้รับการสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกด้าน
ในนิวซีแลนด์ นักเรียนเพลิดเพลินไปกับสภาพ
แวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยขนาดของชั้น
เรียนที่ค่อนข้างเล็ก นักเรียนจะได้รับความเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิดจากครูอาจารย์ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร
ปลอดภัย และดูและเอาใจใส่ นักเรียนจะได้เล่าเรียน
ไปร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์นักเรียนนานาชาติ
ที่มีความสนใจอย่างจริงจังในวัฒนธรรมอื่นและอาจ
สร้างมิตรภาพที่ยาวนานไปชั่วชีวิต
โรงเรียนในนิวซีแลนด์ต้องแน่ใจว่านักเรียนนานาชาติ
ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้รอบด้าน ได้รับ
ความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม
นักเรียนและครอบครัวสามารถตั้งความหวังได้ว่า
โรงเรียนต่างๆ ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา
(หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ ค.ศ. 2016
(Code of Practice for the Pastoral Care of
International Students 2016

การปฏิบัติ”)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หรือ “หลักเกณฑ์

www.nzqa.govt.nz/the-code

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มีสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทรัพยากร และบุคลากรทางการสอนในระดับแนว
หน้าของโลก ดังนั้น นักเรียนสามารถวางใจได้ว่าการ
ศึกษาของนิวซีแลนด์จะให้ทักษะและความรู้ที่จำ�เป็น

สำ�หรับทั้งการประกอบอาชีพในอนาคตและการใช้
ชีวิตในโลกปัจจุบัน
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามปกติใช้เวลา 5 ปี
สำ�หรับนักเรียนอายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบาล และใช้
หลักสูตรระดับชาติในการสอน
โดยทั่วไป นักเรียนนานาชาติเข้าเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำ�เร็จทางการ
ศึกษา (NCEA) ร่วมกับนักเรียนที่มีอายุเท่ากัน การ
ตัดสินใจของโรงเรียนในการรับนักเรียนนานาชาติเข้า
เรียนจะให้การพิจารณาถึงผลการเรียนที่ผ่านมาและ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ให้วุฒิการ
ศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
คุณวุฒิมัธยมศึกษาระดับชาติทั้งหมดได้รับการติดตาม
และตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ด้านการศึกษา
ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับแนว
หน้าของโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) เปรียบเทียบผลงานด้านการ
ศึกษาของเด็กวัยรุ่นจากมากกว่า 70 ประเทศผ่าน
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
พบว่านักเรียนนิวซีแลนด์คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของ OECD อย่างต่อเนื่องใน วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ดังนั้นนักเรียนที่มีผลการ
เรียนในระดับสูงของเราเทียบกันได้กับนักเรียนที่ดี
ที่สุดในโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่:

www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand
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การเดินทางไปศึกษาใน
นิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำ�เร็จ
ทางการศึกษา (NCEA)
ประกาศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิหลักสำ�หรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียน
สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ประกาศนียบัตร
NCEA ไปเพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศอื่นๆ
ประกาศนียบัตร NCEA ออกให้ใน 3 ระดับ คือ
ระดับ 1, 2 และ 3 ตามปกติแล้วนักเรียนจะได้รับ
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 มีความยืดหยุ่นมากและ
สามารถปรับตามความสามารถและความสนใจของ
นักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนหนึ่งวิชาหรือ
หลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้หากตนเองมีศักยภาพ
ที่จะเรียนวิชานั้นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนกำ�ลัง
เรียนอยู่ในระดับ 2 แต่เรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์
นักเรียนผู้นั้นก็สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
3 ได้
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ประกาศนียบัตร NCEA
มีวิชาให้เลือกมากมายที่
เหมาะสมกับนักเรียน
ในแต่ละปี นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้จากวิชา
ต่างๆ ที่มีมากกว่า 40 วิชา ขึ้นกับว่าโรงเรียนนั้น
เปิดสอนวิชาอะไรบ้าง ใน เยียร์ 11 นักเรียนอาจจะ
เลือกวิชาที่หลากหลายซึ่งอาจได้แก่ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นอีก 2 – 3 วิชา
ส่วนในเยียร์ 12 และเยียร์ 13 นักเรียนจะเริ่มใช้ความ
คิดถึงด้านที่ตนเองต้องการจะเน้นให้ความสนใจเพื่อ
ใช้ในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
หากนักเรียนมีอาชีพใดอาชีพหนึ่งอยู่ในใจแล้ว
นักเรียนก็สามารถเริ่มเลือกวิชาที่เหมาะกับอาชีพที่
เลือกไว้สำ�หรับในอนาคตได้ทันที ให้ตรวจสอบดูได้ว่า
มีวิชาใดบ้างที่นักเรียนจำ�เป็นต้องใช้จากโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย โพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี หรือ
สถาบันฝึกอบรมเอกชน (สถาบันการศึกษาระดับสูง)
ที่นักเรียนสนใจจะเข้าเรียนเหล่านั้น ว่ามีวิชาต่างๆ ที่
ตนเองตั้งใจจะเข้าไปศึกษา
ประกาศนียบัตร NCEA เปิดโอกาสให้บรรดาโรงเรียน
ต่างๆ พัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน และทำ�การประเมินสิ่ง
ที่นักเรียนได้เรียนรู้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานอย่างไร
(ทักษะและความรู้ที่โรงเรียนคาดหวังให้นักเรียน
ได้เรียนรู้) นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการทดสอบ
หรือประเมินด้วยวิธีผสมกันระหว่างการประเมิน
ภายใน (ตามที่แต่ละโรงเรียนกำ�หนดและให้คะแนน)
และการประเมินภายนอกที่กำ�หนดและให้คะแนน
โดยสำ�นักงานมาตรฐานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ หรือ NZQA) ซึ่งสำ�นักงานนี้คอยตรวจ
ดูว่าการประเมินผลมีความเป็นธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้งหมดในนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA
เน้นความเป็นเลิศ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในแต่ละระดับจะได้รับ
ประกาศนียบัตร NCEA ในระดับดี (Merit) หรือ
ประกาศนียบัตร NCEA ในระดับดีเลิศ (Excellence)
ผลการเรียนที่ดีในวิชาใดวิชาหนึ่งจะได้รับการรับรอง
โดยให้การกำ�กับด้วย ระดับดี หรือระดับดีเลิศ
เกรดในระดับดี หรือระดับดีเลิศ จะช่วยให้นักเรียน
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยและสร้าง
ความประทับใจให้แก่นายจ้างงาน

คุณวุฒิอื่นๆ

คุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
(University Entrance) เป็นเงื่อนไขขั้นต่ําที่จำ�เป็น
สำ�หรับการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใน
นิวซีแลนด์ ดังนั้นเพื่อให้ได้คุณวุฒิการเข้าศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยนักเรียนจำ�เป็นต้องได้หน่วยกิต
ในวิชาที่อยู่ในรายชื่อวิชาที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้
ได้คุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ
จำ�เป็นต้องผ่านเงื่อนไขด้านทักษะการอ่านเขียนและ
รวมถึงการพูดและการฟัง (literacy) และทักษะการ
ใช้ตัวเลข การวัด และสถิติ (numeracy) อีกด้วย
รายการเงื่อนไขและวิชาที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้ได้
คุณวุฒิการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด มี
อยู่ในเว็บไซท์ของ NZQA ที่
www.nzqa.govt.nz/UE

นักเรียนที่เรียนเก่งมากจะได้รับการสนับสนุนให้
เข้าสอบปลายปีเพื่อรับทุนการศึกษาของนิวซีแลนด์
(New Zealand Scholarship) เนื้อหาในหลักสูตรทุน
การศึกษาคล้ายกับหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA
ระดับ 3 แต่มีเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนที่สูงกว่า
หลักสูตรทุนการศึกษาของนิวซีแลนด์ต้องการให้
นักเรียนแสดงความคิดเชิงวิเคราะห์ในระดับสูงต่อ
สถานการณ์ที่ซับซ้อน และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับทั้งในนิวซีแลนด์และนานาชาติ
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ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
“ที่พักอาศัยและครูอาจารย์ที่โรงเรียนของผมดีมากและมีการให้
ความช่วยเหลือ ท่านเหล่านี้ยินดีเสมอเมื่อคุณไปร้องขอให้ช่วย
เหลือ”
ธรรม วิสุทธิชีพ เป็นนักเรียนระดับเยียร์ 13 กำ�ลังเรียน
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ในวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว และคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ธรรม วางแผนที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ออกไปเป็นทนายความที่มีความสำ�เร็จ

ยิ้ม โศจิศิริกุล เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิชาภูมิศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิตัล
โภชนาการ และ NCEA ระดับ 3 ในวิชาภาษาอังกฤษ
ยิ้ม วางแผนที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย

“ดิฉันชอบที่ได้สอบทั้งที่เป็นการประเมินผลภายในและการสอบ
ภายนอก เพราะดิฉันสามารถได้รับข้อเสนอแนะสะท้อนกลับ
จากบรรดาครูอาจารย์ และมีเวลาเตรียมพร้อมสำ�หรับการสอบ
ภายนอกด้วย ดิฉันชอบที่เราสามารถตรวจสอบหน่วยกิตของเราได้
จากเว็บไซท์ของโรงเรียน”
“ดิฉันชอบที่ครูอาจารย์ที่โรงเรียนคอยให้ความช่วยเหลือ และ
เพื่อนของดิฉันต่างมีความเป็นมิตรกันทุกคน”

“ผมชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA ที่เกรดของคุณสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถของคุณ ถ้าคุณทุ่มเทมากๆ คุณก็จะได้รับ
มาตรฐานที่สูง”
ธนวิทย์ จารุกุลวนิช เป็นนักเรียนในระดับเยียร์ 13
กำ�ลังเรียนประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ในวิชา
ประวัติศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การ
ท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษ ซึ่ง ธนวิทย์ วางแผนที่
จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อออกไปเป็น
โปรแกรมเมอร์
การศึกษาในนิวซีแลนด์
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การใช้ประกาศนียบัตร
NCEA หลังออกจาก
โรงเรียนไป
นักเรียนต้องมั่นใจว่าวิชาที่ตนเองได้เล่าเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA เหล่านั้น สอดคล้อง
กับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการ
ศึกษาระดับสูงอื่นในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ
ซึ่งครูอาจารย์ของนักเรียนสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การเลือกวิชาที่นักเรียนต้องการได้ รายละเอียดเพิ่ม
เติมสามารถดูได้ที่ www.nzqa.govt.nz/ncea
ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติ
สำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับ
การยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้
รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้
สำ�หรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการ
วิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนใน
ประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำ�ผลการ
เรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย
นิวซีแลนด์ได้จัดทำ�ข้อตกลงการเทียบวุฒิการ
ศึกษา NCEA ระดับ 3 กับประเทศออสเตรเลีย
เยอรมนี และ เกาหลี และ NCEA ระดับ 2 สำ�หรับ
ประเทศไทย ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยใน
ประเทศเหล่านี้จะให้การยอมรับนักเรียนที่ได้
ประกาศนียบัตร NCEA ด้วย
นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้า
มหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ในสหราชอาณาจักร และ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา ยอมรับใบ
สมัครจากนักเรียนที่ได้รับคุณวุฒิการเข้าศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย (University Entrance) และ
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ที่กำ�กับด้วยคำ�ว่า
“ระดับดีเลิศ” จากนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ได้ลงนามไว้กับอนุสัญญายุโรปเกี่ยวกับ
ประกาศนียบัตรที่ใช้ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและนายจ้าง
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ยอมรับผล NCEA ที่นักเรียนได้รับในบรรดาประเทศ
ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
เรียนภาษาอังกฤษ
นักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาพูดจะได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียน
หลักสูตร EL (ภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ที่ใช้ภาษาอื่น
เป็นภาษาพูด) เป็นการสร้างทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียน และเป็นสะพานเชื่อมให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในโรงเรียนนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA
พาธเวย์
ประกาศนียบัตร
NCEA

การจ้างงาน

ประกาศนียบัตร

ปริญญาเอก

อนุปริญญา

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

คุณวุฒิหลังระดับ
ปริญญาตรี

การศึกษาในนิวซีแลนด์
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ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
“โรงเรียนของดิฉันให้การสนับสนุนด้านการศึกษาทางวิชาการที่ดี
มาก โรงเรียนมีการจัดสอนเสริมต่างๆ และการสอนเสริมแบบตัว
ต่อตัวหากต้องการ ทั้งนี้เพราะโรงเรียนพยายามทำ�ทุกอย่างเท่า
ที่ทำ�ได้ เพื่อให้ดิฉันบรรลุเป้าหมายทางการเรียนและไขว่คว้าสิ่งที่
เป็นไปได้สูงสุดในการเรียนของดิฉัน”
สุชานันท์ ตงจิตเกษม (ทีเจ) เคยเป็นนักเรียนใน Year 13
เมื่อปี ได้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ใน
วิชาภูมิศาสตร์ การศึกษาศาสนา สื่อศึกษา สถิติและโมเดลลิ่ง
แคลคูลัส และได้รับประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 และ
ระดับ 3 ระดับดี และ ระดับดีมาก

“ดิฉันได้เรียนหนักมาก และดีใจที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในชั้นจาก
หลายวิชาในระหว่างที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ดิฉันยังได้เพลิดเพลิน
กับโอกาสต่างๆ ในการเป็นผู้นำ� และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำ�
นักเรียนนานาชาติในเยียร์ 13 ที่โรงเรียน ของดิฉัน”
ทีเจ เพลิดเพลินกับการเรียนในโรงเรียนของเธอ และเข้าเรียนต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ใน ค.ศ. 2013

“ดิฉันชอบรับการประเมินผลภายในของ NCEA ซึ่งสามารถช่วย
ดิฉันให้ฝึกฝน และได้รับข้อเสนอแนะกลับจากบรรดาครูอาจารย์
ก่อนที่ดิฉันจะเริ่มการสอบภายนอก นอกจากนั้น ดิฉันชอบที่
สามารถสะสมหน่วยกิตไว้สำ�หรับแต่ละวิชาได้ด้วย”
แพร์ จินดาพันธ์ เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์
จิตรกรรม โภชนาการ การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ และภูมิศาสตร์ แพร์ กำ�ลังตัดสินใจ
ในทางเลือกหลังจากที่ได้ประกาศนียบัตร NCEA แล้ว เธอ
อาจไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอื่น หรือบางทีอาจ
ไปศึกษาภาษาใหม่ๆ ในประเทศอื่นในฐานะนักเรียนโครงการ
แลกเปลี่ยน

“ดิฉันชอบไปโรงเรียนเพราะดิฉันสามารถพบปะกับเพื่อนๆ และได้
เข้าเรียน ครูอาจารย์ใจดีต่อดิฉันมาก และเพื่อนนักเรียนก็มีความ
เป็นมิตร สิ่งแวดล้อมมีความสดชื่นและสวยงาม”

“ดิฉันชอบวิชาต่างๆ ในโรงเรียนของดิฉัน เพราะดิฉันมีทางเลือก
หลายอย่างที่จะเลือกในการศึกษา”
“ดิฉันชอบที่สามารถทำ�ทั้งการประเมินผลภายในและการสอบ
ภายนอก ดิฉันยังชอบการสะสมหน่วยกิตในแต่ละปีและการทราบ
ว่าดิฉันได้เรียนในปีนั้นๆ ไปเท่าไรแล้ว”

เจนนี่ เอี่ยมสะอาด เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิชาจิตรกรรม เทคโนโลยี “ดิฉันชอบบรรยากาศทางสังคมและผู้คนในโรงเรียน”
สารสนเทศดิจิตัล โภชนาการ และประกาศนียบัตร NCEA
ระดับ 1 ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวิชาการ
และคณิตศาสตร์ เจนนี่ ต้องการตามความฝันของเธอเพื่อเข้า
เรียนการออกแบบในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
การศึกษาในนิวซีแลนด์
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเทียบ
ประกาศนียบัตร NCEA
ระดับ 2 กับวุฒิมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเงื่อนไขในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยแต่ละแห่งต่างมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกนักเรียนเอง
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกันใน
การสนับสนุนให้ใช้การเทียบประกาศนียบัตร NCEA
ระดับ 2 เท่ากับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อไปเพื่อใช้
ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย
การเทียบดังกล่าวเปิดทางเลือกให้แก่นักเรียน 2 ทาง
เลือกเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขสำ�หรับการเทียบระหว่าง
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ประชุมอธิการบดีฯ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยไทยว่า
นักเรียนที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของ 2 ทาง
เลือกนี้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยตาม
ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลับรูปแบบใหม่ได้
สำ�นักงาน NZQA ได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยไทยจะยัง
คงใช้เกณฑ์การเทียบประกาศนียบัตร NCEA ระดับ
2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
รับนักเรียน
ในการเทียบประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับ
คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทางเลือก 2 ทาง
ทางเลือกที่ 1 ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (อย่าง
น้อย 80 หน่วยกิต โดยที่ 60 หน่วยกิตต้องเป็นระดับ
2 หรือสูงกว่า) และเงื่อนไขทักษะ literacy และทักษะ
numeracy คล้ายกันกับประกาศนียบัตร NCEA
ระดับ 1
ทางเลือกที่ 2 ได้หน่วยกิตจากระดับ 2 หรือสูงกว่า
จำ�นวน 60 หน่วยกิตจากอย่างน้อย 5 วิชา หน่วยกิต
เหล่านี้จำ�เป็นต้องมีอย่างน้อย 4 หน่วยกิตจากวิชา
ภาษาอังกฤษ (literacy) ระดับ 2 หรือสูงกว่า และ 4
หน่วยกิตจากวิชาคณิตศาสตร์ (numeracy) ระดับ 2
9
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หรือสูงกว่า
หมายเหตุสำ�หรับทางเลือกที่ 2
• ทางเลือกที่ 2 ไม่กำ�หนดให้นักเรียนต้องผ่าน
ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2
• เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนไทยต้องได้เรียนอย่าง
น้อย 5 วิชา
เพื่อให้ได้ทางเลือกนี้ นักเรียนต้องได้ 12 หน่วยกิตจาก
ระดับ 2 ในแต่ละวิชาจากทั้งหมด 5 วิชา
ข้อแนะนำ�สำ�หรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย
• เรียน 5 วิชา (ที่คล้ายคลึงกับหลักสูตรการศึกษาที่
นักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยเลือกเรียนในระดับ 2)
• ได้ 12 หน่วยกิตในระดับ 2 ในแต่ละวิชา (หรือ
มากกว่า และได้ผลการเรียนในระดับ Merit และ
Excellence มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้)
• ผ่านเงื่อนไขด้านทักษะ numeracy และ literacy
เมื่อนักเรียนใกล้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ควรพิจารณาถึงข้อกำ�หนดในการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการเข้าศึกษาต่อด้วย อนึ่ง
โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่นั้นสามารถช่วยเหลือเกี่ยว
กับการเลือกวิชาเรียน
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเทียบ
วุฒิการศึกษาระหว่าง ประกาศนียบัตร NCEA ระดับ
2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเงื่อนไขคุณวุฒิการ
เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเงื่อนไขทักษะ
literacy และ numeracy จากเว็บไซท์ของสำ�นักงาน
NZQA ได้ที่ www.nzqa.govt.nz/thailand

ตรวจสอบผลการศึกษาของ
นักเรียน

สำ�นักงาน NZQA เป็นหน่วยงานที่บริหาร
ประกาศนียบัตร NCEA และมีฐานข้อมูลผลการ
ศึกษาทั้งหมด นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลการศึกษา
ของตนเองจากเว็บไซท์ของ NZQA หรือดาวน์โหลด
ประกาศผลการศึกษาที่เป็นทางการ และยื่นคำ�ร้องขอ
เอกสารแสดงผลการศึกษาฉบับจริง
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยไทยและเอกสารผลการศึกษาจาก
สำ�นักงาน NZQA ที่นักเรียนจะนำ�ไปใช้ ได้ที่
www.nzqa.govt.nz/thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำ�นักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority)
รายละเอียดเกี่ยวกับ NCEA และวุฒิการศึกษาอื่น
www.nzqa.govt.nz/ncea

การศึกษาในนิวซีแลนด์
ลิงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการศึกษาในนิวซีแลนด์
www.studyinnewzealand.govt.nz

กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดเต็มเกี่ยวกับการศึกษาในนิวซีแลนด์
www.education.govt.nz

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานานาชาติของนิวซีแลนด์และตัวแทนทั่วโลก
www.enz.govt.nz
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