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การเดินทางไปศึกษาใน 
นิวซีแลนด

นิวซีแลนด์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เยี่ยมยอดอยู่
ทั่วประเทศให้นักเรียนเลือกเข้าเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา

นักเรียนจะได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เรียนร่วมชั้นกับชาว
นิวซีแลนด์และนักเรียนนานาชาติที่มาจากประเทศ
อื่น และนักเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม
ในทุกด้านของการเรียนรู้

ในนิวซีแลนด์ นักเรียนเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ที่ให้การสนับสนุนทางการเรียนรู้ จากการเรียนใน
ชั้นเรียนที่ค่อนข้างมีขนาดเล็ก นักเรียนจะได้รับ
ความเอาใจใส่จากบรรดาครูอาจารย์อย่างเป็นส่วน
ตัวมากกว่า ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร ปลอดภัย 
และเอาใจใส่ นักเรียนจะศึกษาเคียงบ่าเคียงไหล่ไป
กับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ที่สนใจในวัฒนธรรมอื่น 
และท่านอาจพบเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน
ไปชั่วชีวิต

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีสิ่งอำานวยความ
สะดวก ทรัพยากร และบุคลากรการศึกษาในระดับ
แนวหน้าของโลก ดังนั้นท่านสามารถเชื่อได้ว่าการ
ศึกษาของนิวซีแลนด์จะให้ทักษะและความรู้ที่
จำาเป็นสำาหรับการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตใน
อนาคตในโลกปัจจุบัน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามปกติใช้เวลา 5 ปี
สำาหรับนักเรียนอายุ 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:  
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand So
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ประกาศนียบัตรระดับชาติในความ
สำาเร็จทางการศึกษา(NCEA)

ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำาเร็จทางการ
ศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิ
หลักสำาหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาใน
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
สามารถกำาหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความ
สามารถและความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ 
ท่านอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่
สูงกว่าได้ หากท่านเรียนเก่งมากๆ ในวิชาเหล่านั้น 
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านกำาลังเรียนอยู่ในระดับ  
2 แต่เรียนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ 3 ได
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ประกาศนียบัตร  
NCEA มีวิชาต่างๆ ที่
เหมาะสำาหรับท่าน

ในแตล่ะป ี ทา่นสามารถเลอืกเร ยีนไดจ้ากวชิาตา่งๆ 
ในจำานวนมากกวา่ 40 วชิา ข ึน้กบัวา่โรงเร ยีนของ
ทา่นเป ดิสอนวชิาอะไรบา้ง ในเย ยีร ์ 11 ทา่นอาจ
จะเลอืกวชิาตา่งๆ หลากหลายไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ 
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ และวชิาอ ืน่อกี 2–3 
ว ชิา ในเย ยีร ์ 12 และเย ยีร ์ 13ทา่นจะเร ิม่คดิตอ่ไดว้า่
ว ชิาใดท ีท่า่นตอ้งใหค้วามสนใจเพ ือ่ใช ้ในการศ กึษาตอ่
หร อืการประกอบอาช พีในอนาคต

หากทา่นมคีวามคดิตอ่การประกอบอาช พีหน ึง่ๆ ในใจ
แลว้ ทา่นสามารถเร ิม่เลอืกวชิาท ีเ่หมาะส ำาหรบัโอกาส
เลอืกอาช พีในอนาคตไดท้นัท ี ทา่นสามารถตรวจ
สอบดไูดว้า่ โรงเร ยีนหร อืมหาวทิยาลยั โพลเีทคนคิ 
สถาบนัเทคโนโลย ี หร อืสถาบนัฝ กึอบรมเอกชน 
(สถาบนัการศ กึษาระดบัสงู) ท ีท่า่นใหค้วามสนใจเขา้
เร ยีนเหลา่น ั น้ม วี ชิาตา่งๆ ท ีต่อ้งการหร อืไม่

ประกาศน ยีบตัร NCEA อนญุาตให ้โรงเร ยีนพฒันา
หลกัสตูรในการเร ยีนร ู ้ เพ ือ่ใหเ้หมาะส ำาหรบัความ
ตอ้งการของนกัเร ยีนและทำาการประเม นิถงึการท ี ่
นกัเร ยีนเหลา่น ั น้ไดเ้ร ยีนร ูต้ามมาตรฐาน (ทกัษะ
และความร ูท้ ี ่โรงเร ยีนคาดหวงัใหน้กัเร ยีนไดเ้ร ยีน
ร ู ้) นกัเร ยีนสว่นใหญจ่ะไดร้บัการทดสอบหร อื
ประเม นิโดยวธิ กีารประเม นิผสมกนัระหวา่งการ
ประเม นิภายใน (ตามท ีแ่ตล่ะโรงเร ยีนกำาหนดและให ้
คะแนน) และการประเม นิภายนอก (การสอบปลายป ี
ท ีก่ ำาหนดและใหค้ะแนน  โดยส ำานกังานมาตรฐานวฒุ ิ
การศ กึษาแหง่ประเทศน วิซ แีลนด์ (New Zealand 

Qualifications Authority หร อื NZQA)  ซ ึง่
ส ำานกังาน NZQA คอยตรวจสอบความยตุธิรรมในการ
ประเม นิผลในโรงเร ยีนมธัยมศ กึษาท ัง้หมดอยา่งท ั ว่ถงึ
ในน วิซ แีลนด์ ์

ประกาศนียบัตร NCEA 
เน้นความเป็นเลิศ

นกัเร ยีนท ีม่ ผีลสมัฤทธ ิส์งูในแตล่ะระดบั จะไดร้บั
ประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบัด ี (Merit) หร อื
ประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบัดมีาก (Excellence)  
ผลสมัฤทธ ิร์ะดบัสงูในวชิาหน ึง่ๆ จะไดร้บัเกรดระดบั
ด ี หร อืระดบัดมีากเชน่เดยีวกนั 

เกรดระดบัด ี หร อืระดบัดมีาก จะชว่ยใหท้า่นเขา้
ศ กึษาตอ่ในหลกัสตูรระดบัมหาวทิยาลยัและสรา้ง
ความประทบัใจใหแ้กน่ายจา้งงาน

คุณวุฒิอื่นๆ

คณุวฒุ กิารเขา้ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยั 
(University Entrance) ม คีวามจำาเป น็ส ำาหรบัการ
สมคัรเขา้เร ยีนในระดบัมหาวทิยาลยัในน วิซ แีลนด์ ดงั
น ั น้ในการเขา้เร ยีนในระดบัมหาวทิยาลยัน ั น้ นกัเร ยีน
จำาเป น็ตอ้งไดห้นว่ยกติในวชิาท ีอ่ย ู่ในรายช ือ่ว ชิาท ี ่
ไดร้บัการอนมุตัสิ ำาหรบัคณุวฒุ กิารเขา้ศ กึษาในระดบั
มหาวทิยาลยั และจำาเป น็ตอ้งผา่นเง ือ่นไขดา้นการอา่น
เข ยีนและการคำานวณอกีดว้ย

รายการเง ือ่นไขและวชิาท ี ่ไดร้บัการอนมุตัสิ ำาหรบั
คณุวฒุ กิารเขา้ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยัท ัง้หมด ม ี
อย ู่ในเวบ็ไซทข์อง NZQA ท ี ่  
www.nzqa.govt.nz/UE

นกัเร ยีนท ีเ่ร ยีนเกง่มากจะไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้ขา้
สอบปลายป เีพ ือ่รบัทนุการศ กึษาของน วิซ แีลนด์ 
(New Zealand Scholarship) เน ือ้หาในหลกัสตูรทนุ
การศ กึษาคลา้ยกบัหลกัสตูรประกาศน ยีบตัร NCEA 
ระดบั 3 แตม่ เีกณฑม์าตรฐานการใหค้ะแนนท ีส่งูกวา่

หลกัสตูรทนุการศ กึษาของน วิซ แีลนดต์อ้งการให ้
นกัเร ยีนแสดงความคดิเช งิวพิากษ ์ในระดบัสงูตอ่
สถานการณท์ ีซ่บัซอ้น  และเป น็หลกัสตูรท ี ่ไดร้บัการ
ยอมรบัท ัง้ในน วิซ แีลนดแ์ละนานาชาต ิ



ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

ธรรม วสิทุธ ชิ พี เป น็นกัเร ยีนในเย ยีร ์ 13 กำาลงัเร ยีน
ประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 3 ในวชิาภาษาองักฤษ 
ธรุกจิ ประวตัศิาสตร ์ การทอ่งเท ีย่ว และคอมพ วิเตอร ์ 
ซ ึง่ ธรรม วางแผนท ีจ่ะเขา้ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยั
เพ ือ่ออกไปเป น็ทนายความท ีป่ระสบความสำาเร จ็ 

“ท ีพ่กัอาศยัและครอูาจารยท์ ี ่โรงเร ยีนของผมดมีากและมกีารให ้
ความชว่ยเหลอื ทา่นเหลา่น ีย้ นิด เีสมอเม ือ่คณุไปรอ้งขอใหช้ว่ย
เหลอื”

ธนวทิย ์จารกุลุวนชิ เป น็นกัเร ยีนในเยยีร ์13 กำาลงัเร ยีน
ประกาศนยีบตัร NCEA ระดบั 3 ในวชิาประวตัศิาสตร ์ 
ธรุกจิ คอมพวิเตอร ์คณติศาสตร ์การทอ่งเท ีย่ว และ
ภาษาองักฤษ ธนวทิย ์วางแผนท ีจ่ะเขา้ศ กึษาในระดบั
มหาวทิยาลยัเพ ือ่ออกไปเปน็โปรแกรมเมอร ์

“ผมชอบหลกัสตูรประกาศน ยีบตัร NCEA ท ีเ่กรดของคณุสะทอ้น
ใหเ้ห น็ถงึความสามารถของคณุ ถา้คณุทุม่เทมากๆ คณุกจ็ะไดร้บั
มาตรฐานท ีส่งู”

ย ิม้ โศจศิ ริ กิลุ เป น็นกัเร ยีนในเยยีร ์12 กำาลงัเร ยีน
ประกาศนยีบตัร NCEA ระดบั 2 ในวชิาภมูศิาสตร ์การ
ทอ่งเท ีย่ว คณติศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศดจิติลั 
โภชนาการ และ NCEA ระดบั 3 ในวชิาภาษาองักฤษ ย ิม้ 
วางแผนท ีจ่ะเขา้ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย

“ดฉินัชอบท ีด่ฉินัไดส้อบท ัง้ท ีเ่ป น็การประเม นิผลภายในและการ
สอบภายนอก เพราะดฉินัสามารถไดร้บัขอ้เสนอแนะสะทอ้นกลบั
จากบรรดาครอูาจารย ์ และม เีวลาเตร ยีมพรอ้มส ำาหรบัการสอบ
ภายนอกดว้ย ดฉินัชอบท ีเ่ราสามารถตรวจสอบหนว่ยกติของเราได ้
จากเวบ็ไซทข์องโรงเร ยีน” 

“ดฉินัชอบท ีค่รอูาจารยท์ ี ่โรงเร ยีนคอยใหค้วามชว่ยเหลอื และ
เพ ือ่นของดฉินัตา่งม คีวามเป น็ม ติรกนัทกุคน”

การศึกษาในนิวซีแลนด์ 5
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การใช้ประกาศนียบัตร 
NCEA 
หลังออกจากโรงเรียนไป

ทา่นตอ้งม ั น่ใจวา่ว ชิาตา่งๆ ท ี ่ไดเ้ลา่เร ยีนตาม
ประกาศน ยีบตัร NCEA เหลา่น ั น้ สอดคลอ้งกบัการ
เขา้ศ กึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัหร อืสถาบนัการศ กึษา
ระดบัสงูอ ืน่ในน วิซ แีลนดแ์ละในประเทศอ ืน่ๆ คร ู
อาจารยข์องทา่นสามารถชว่ยเหลอืเก ีย่วกบัการเลอืก
วชิาได ้ รายละเอยีดเพ ิม่เต มิสามารถดไูดท้ ี:่  
www.nzqa.govt.nz/ncea

ประกาศน ยีบตัร NCEA เป น็คณุวฒุ กิารศ กึษาระดบั
ชาตสิ ำาหรบัผ ูท้ ีอ่อกจากโรงเร ยีน และไดร้บัการ
ยอมรบัเป น็อยา่งด ีในตา่งประเทศ อกีท ัง้ยงัไดร้บัการ
ยอมรบัเป น็อยา่งดจีากนายจา้งงาน และใชส้ ำาหรบั
การคดัเลอืกผ ูเ้ขา้ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยัท ัง้ใน
น วิซ แีลนดแ์ละประเทศอ ืน่ รายงานการวจิยัอสิระ
พบวา่ หากทา่นม ผีลการเร ยีนในประกาศน ยีบตัร 
NCEA ท ีด่ ี ทา่นม ีโอกาสทำาผลการเร ยีนป แีรกใน
มหาวทิยาลยัไดด้ดีว้ย

มหาวทิยาลยัท ีม่ ชี ือ่ เชน่ มหาวทิยาลยัออ๊กซฟ์อรด์ 
ในสหราชอาณาจกัร และมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ใน
สหรฐัอเมร กิา ยอมรบัใบสมคัรจากนกัเร ยีนท ี ่ไดร้บั
คณุวฒุ ิ UE และประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 3 ท ี ่
กำากบัดว้ยคำาวา่ “ระดบัดมีาก” จากน วิซ แีลนด์

น วิซ แีลนดย์งัไดจ้ดัทำาขอ้ตกลงการเทยีบวฒุ กิาร
ศ กึษากบัประเทศไทยและประเทศเยอรมน ี ซ ึง่
หมายความวา่ประเทศเหลา่น ีจ้ะใหก้ารยอมรบันกัเร ยีน
ท ี ่ไดป้ระกาศน ยีบตัร NCEA 

ตรวจสอบผลการศึกษาของท่าน

สำานกังาน NZQA เป น็หนว่ยงานท ีจ่ดัการดา้น
ประกาศนยีบตัร NCEA และมฐีานขอ้มลูผลการศ กึษา
ทัง้หมด ทา่นสามารถเขา้ไปดผูลการศ กึษาของทา่นทาง
เวบ็ไซทข์อง NZQA และย ืน่คำารอ้งขอเอกสาร

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
เรียนภาษาอังกฤษ

นกัเร ยีนท ีม่าจากประเทศท ี ่ไม่ใชภ้าษาองักฤษเป น็
ภาษาพดูจะไดร้บัความชว่ยเหลอืตามโรงเร ยีนตา่งๆ 
หลกัสตูร ESOL (ภาษาองักฤษสำาหรบัผ ูท้ ี ่ใชภ้าษา
อ ืน่เป น็ภาษาพดู) เป น็การสรา้งทกัษะภาษาองักฤษ
ของนกัเร ยีน และเป น็สะพานเช ือ่มใหน้กัเร ยีนไดม้ ี
สว่นรว่มในโรงเร ยีนน วิซ แีลนด 
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วิถีประกาศนียบัตร NCEA 

น วิซ แีลนด  ์
ประกาศน ยีบตัร 

NCEA

การจา้งงาน ประกาศน ยีบตัร อนปุร ญิญา ปร ญิญาตร ี

คณุวฒุ หิลงัระดบั
ปร ญิญาตร ี

ปร ญิญาโทปร ญิญาเอก

7



การศึกษาในนิวซีแลนด์ 8

เจนน ี ่ เอ ีย่มสะอาด เป น็นกัเร ยีนในเย ยีร ์ 12 กำาลงัเร ยีน
ประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 2 ในวชิาจติรกรรม เทคโนโลย ี
สารสนเทศดจิติลั โภชนาการ และประกาศน ยีบตัร NCEA 
ระดบั 1 ในวชิาภาษาองักฤษเพ ือ่วตัถปุระสงคด์า้นวชิาการ 
และคณติศาสตร ์ เจนน ี ่ ตอ้งการตามความฝ นัของเธอเพ ือ่เขา้
เร ยีนการออกแบบในมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 

“ดฉินัชอบท ีส่ามารถทำาท ัง้การประเม นิผลภายในและการสอบ
ภายนอก ดฉินัยงัชอบการสะสมหนว่ยกติในแตล่ะป แีละการทราบ
วา่ดฉินัไดเ้ร ยีนในป นี ั น้ๆ ไปเทา่ไรแลว้”

“ดฉินัชอบบรรยากาศทางสงัคมและผ ูค้นในโรงเร ยีน”

ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน 

สชุานนัท ์ ตงจติเกษม (ท เีจ) เคยเป น็นกัเร ยีนในเย ยีร ์ 13 ในป ี 
ค.ศ. 2012 ไดเ้ร ยีนหลกัสตูรประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 
3 ดา้นภมู ศิาสตร ์ การศ กึษาศาสนา ส ือ่ศ กึษา สถติ แิละโมเดล
ล ิง่ แคลคลูสั และไดร้บัประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 2 และ
ระดบั 3 ระดบัด ี และ ระดบัดมีาก 

“โรงเร ยีนของดฉินัใหก้ารสนบัสนนุดา้นการศ กึษาทางวชิาการท ี ่
ด มีาก  โรงเร ยีนม กีารจดัสอนเสร มิตา่งๆ และการสอนเสร มิแบบ
ตวัตอ่ตวัหากตอ้งการ ท ัง้น ีเ้พราะโรงเร ยีนพยายามทำาทกุอยา่งเทา่
ท ีท่ ำาได ้ เพ ือ่ใหด้ฉินัไปถงึเปา้หมายทางการเร ยีนและบรรลโุอกาส
สงูสดุในการเร ยีนของดฉินั”

“ดฉินัทุม่เทในการเรยีนอย่างหนกั และดฉินัดใีจท ี ่ไดร้บัรางวลัของ
โรงเรยีนเปน็ท ีห่น ึง่ของช ัน้ในหลายๆ วชิาระหว่างท ีเ่รยีนอย ูใ่นโรงเรยีน  
ดฉินัยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัโอกาสต่างๆ  ในการเปน็ผ ูน้ำา และไดร้บัการคดั
เลอืกใหเ้ปน็ผ ูน้ำานกัเรยีนนานาชาตใินเยยีร ์13 ท ี ่โรงเรยีนของดฉินั”

ท เีจ เพลดิเพลนิกบัการเร ยีนในโรงเร ยีนของเธอ และเขา้เร ยีนตอ่
ในระดบัมหาวทิยาลยัในน วิซ แีลนด์ในป คี.ศ. 2013

แพร ์ จ นิดาพนัธ ์ เป น็นกัเร ยีนในเย ยีร ์ 12 กำาลงัเร ยีน
ประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 2 ในวชิาคณติศาสตร ์ 
จติรกรรม โภชนาการ การทอ่งเท ีย่ว ภาษาองักฤษเพ ือ่
วตัถปุระสงคท์างว ชิาการ และภมู ศิาสตร ์ แพร ์ กำาลงัตดัส นิใจ
ในทางเลอืกหลงัจากท ี ่ไดป้ระกาศน ยีบตัร NCEA แลว้ เธอ
อาจไปเร ยีนในระดบัมหาวทิยาลยัท ีป่ระเทศอ ืน่ หร อืบางทอีาจ
ไปศ กึษาภาษาใหม่ๆ  ในประเทศอ ืน่ในฐานะนกัเร ยีนโครงการ
แลกเปล ีย่น 

“ดฉินัชอบทำาการประเม นิผลภายในของ NCEA ซ ึง่สามารถชว่ย
ดฉินัใหฝ้ กึฝน และไดร้บัขอ้เสนอแนะกลบัจากบรรดาครอูาจารย ์
กอ่นท ีด่ ฉินัจะเร ิม่การสอบภายนอก นอกจากน ั น้ ดฉินัชอบท ี ่
สามารถสะสมหนว่ยกติไวส้ ำาหรบัแตล่ะวชิาไดด้ว้ย”

“ดฉินัชอบมาโรงเร ยีนเพราะดฉินัสามารถพบปะกบัเพ ือ่นๆ และ
ไดเ้ขา้เร ยีน ครอูาจารย ์ใจดตีอ่ดฉินัมาก และเพ ือ่นนกัเร ยีนกม็ ี
ความเป น็ม ติร  ส ิง่แวดลอ้มม คีวามสดช ืน่และสวยงาม”
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คำาแนะนำาสำาหรับการเทียบ
ประกาศนียบัตร NCEA 
ระดับ 2 กับวุฒิมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเงื่อนไขในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย

คำาแนะนำาส ำาหรบัการเทยีบประกาศน ยีบตัร NCEA 
ระดบั 2 กบัวฒุ มิธัยมศ กึษาป ที ี ่ 6 และเง ือ่นไขในการ
เขา้ศ กึษาในมหาวทิยาลยัของประเทศไทย

นกัเร ยีนนานาชาตจิากประเทศไทยจำาเป น็ตอ้งม หีนงัส อื
รบัรองการเทยีบวฒุ กิารศ กึษาเทา่กบัมธัยมศ กึษาป ที ี ่ 
6 ซ ึง่ออกให ้โดยส ำานกัทดสอบทางการศ กึษา กระทรวง
ศ กึษาธ กิารของประเทศไทย เพ ือ่ใหม้ คีณุสมบตั ิในการ
สมคัรเขา้ศ กึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัในประเทศไทย และ
การศ กึษาระดบัสงูกวา่ระดบัมธัยมศ กึษา รวมถงึใช ้ใน
การสมคัรงาน

เง ือ่นไขเพ ิม่เต มิส ำาหรบัการเขา้ศ กึษาตอ่ในประเทศไทย

มหาวทิยาลยัในประเทศไทยระบใุหส้ ทิธ พิ เิศษแกผ่ ู ้
สมคัรท ี ่ไดป้ระกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 2 ท ีม่ หีลกั
ฐานทางดา้นการอา่นเข ยีนและดา้นคณติศาสตร ์และ
นกัเร ยีนท ีร่บัประกาศน ยีบตัร NCEA ใน 5 ว ชิา ดงั
น ั น้จงึใครแ่นะนำานกัเร ยีนดงัตอ่ไปน ี ้

• ให ้ไดร้บัประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 2

• ใหผ้า่นการสอบดา้นการอา่นเข ยีนและดา้น
คณติศาสตร ์

• ใหเ้ร ยีนในวชิา 5 ว ชิา (คลา้ยกบัหลกัสตูรการศ กึษา
ท ีน่กัเร ยีนชาวน วิซ แีลนดเ์ลอืกเร ยีนในระดบั 2 เพ ือ่
เตร ยีมเขา้ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยั)

• ให ้ไดห้นว่ยกติในระดบั 2 อยา่งนอ้ย 12 หนว่ยกติ
ตอ่วชิา (ไดม้ากกวา่จะย ิง่ดกีวา่ และจะดยี ิง่ข ึน้ถา้ได ้
เกรด “ระดบัด”ี หร อื “ระดบัดมีาก” ดว้ย)

เม ือ่การศ กึษาในระดบัมธัยมศ กึษาของทา่นกำาลงั
จะส ิน้สดุลง ทา่นควรพ จิารณาถงึความคาดหวงัของ
มหาวทิยาลยัท ีต่อ้งการเขา้ศ กึษาตอ่ดว้ย

กรณุาตรวจสอบรายละเอยีดเพ ิม่เต มิเก ีย่วกบั การเทยีบ
วฒุ กิารศ กึษาระหวา่ง ประกาศน ยีบตัร NCEA ระดบั 
2 กบัคณุวฒุ มิธัยมศ กึษาป ที ี ่ 6 และเง ือ่นไขการเขา้
ศ กึษาในระดบัมหาวทิยาลยั รวมถงึเง ือ่นไขดา้นการอา่น
เข ยีนและดา้นคณติศาสตร ์ จากเวบ็ไซทข์องส ำานกังาน 
NZQA ไดท้ ี ่ : 
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/

secondary-school-and-ncea/international-

recognition-of-ncea/specific-country-

requirements/thai-recognition-requirements/

http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/secondary-school-and-ncea/international-recognition-of-ncea/specific-country-requirements/thai-recognition-requirements/
http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/secondary-school-and-ncea/international-recognition-of-ncea/specific-country-requirements/thai-recognition-requirements/
http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/secondary-school-and-ncea/international-recognition-of-ncea/specific-country-requirements/thai-recognition-requirements/
http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/secondary-school-and-ncea/international-recognition-of-ncea/specific-country-requirements/thai-recognition-requirements/
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