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ในฐานะประธานบริหาร กระผมมีความยินดีที่
จะแนะน�าให้ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับตัวเลือก
ทางการศึกษาที่หลากหลายน่าสนใจที่ทาง Ara 
(อารา) ก่อตั้งมาเพื่อท้าทายความคิดและเสริม
สร้างความใฝ่รู้ ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของ
เราที่จะท�าทุกสิ่งให้ดีที่สุด ท�าให้ Ara ยืนอยู่ใน
แนวหน้าของการเรียนด้านอาชีวศึกษาและการ
เรียนเชิงประยุกต์ในระดับโลก

การดูแลและสรรค์สร้างนักคิดที่ยิ่งใหญ่
จ�าเป็นต้องให้ความเอาใจใส่เป็นรายบุคคล 
เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนของแต่ละบุคคลอย่าง
แท้จริง เราอยู่ในธุรกิจที่หล่อหลอมชีวิต สร้าง
ผู้น�า และปลูกฝังผู้บุกเบิกทางสังคม เราจึงหวัง
ว่าจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เรามี
อยู่อย่างหาไม่ได้ให้กับท่าน 

เคีย โอรา ยินดีต้อนรับสู่ Ara

TONY GRAY 
ประธานบริหาร  
Ara Institute of Canterbury

Ara เป็นศูนย์การสอบที่ได้รับการรับรองส�าหรับ IELTS, Pearson Test of English และ Cambridge  
ผู้ประสานงานการสอบของเราสามารถช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนเข้าสอบ 

ศูนย์การสอบภาษาอังกฤษท่ีได้รับการรับรอง
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Ara เป็นสมาชิกของ

เกี่ยวกับ Ara
Ara Institute of Canterbury เริ่มก่อตั้งเมื่อ
ปี 2016 เมื่อ CPIT และ Aoraki Polytechnic 
ร่วมพลังกันในการสร้างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เกาะใต้ของนิวซีแลนด์

Ara ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะ
กับแต่ละบุคคล ซึ่งมีความยืดหยุ่นและรับฟัง
ความต้องการและเป้าหมายทางอาชีพของ
นักศึกษา เราจะช่วยให้ท่านประสบความส�าเร็จ
ในการศึกษาเล่าเรียนไปพร้อมกับใช้เวลาที่
อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ให้คุ้มค่ามากที่สุด

ท่านจะสนุกกบัการเรียนในชัน้ท่ีมอัีตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาท่ีต�า่และสามารถเข้าใช้ 
สิง่อ�านวยความสะดวกตามวตัถปุระสงค์ต่างๆ 
ของเราท่ีน่าต่ืนตา เรามุง่เน้นในเรือ่งความ
สมดลุระหว่างภาคทฤษฎกีบัภาคปฏบัิติ เพ่ือให้
แน่ใจได้ว่าท่านจะพร้อมเข้าท�างานเม่ือท่านจบ
ออกไป

ท�าไมต้องมาเรียนกับเรา?
Ara เป็นสถาบันใน NZQA category 1 ที่
รัฐบาลเป็นเจ้าของ มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
อยู่ในวิทยาเขตต่างๆ ในไครสต์เชิร์ช ทิมารู 
แอชเบอร์ตัน และโอมารู ในแต่ละปีมีนักเรียน 
17,000 คนเข้าศึกษาเล่าเรียนอยู่กับเรา ใน
จ�านวนนี้มีนักเรียนนักศึกษานานาชาติ 1,800 
คน เราน�าเสนอในสิ่งต่อไปนี้ 

• คุณวุฒิปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่
ได้รับรองในระดับนานาชาติในสาขาการ
ศึกษาที่หลากหลาย

• อาจารย์ที่มีประสบการณ์นานหลายปีอยู่ใน
โลกแห่งความเป็นจริง และมีสายสัมพันธ์กับ
ภาคอุตสาหกรรม

• ชั้นเรียนขนาดเล็ก (ท่านจะได้รู้จักกับ
อาจารย์ผู้สอนของท่านและท่านเหล่านั้นก็
จะได้รู้จักกับท่านด้วย)

• ทักษะท่ีนายจ้างต้องการ (ท่านจะมคีวามพร้อม
ในการท�างานหลังจากจบการศึกษาทันที) 

• โอกาสในการเข้าท�างานที่เตรียมตัวให้กับ
ท่านเพื่อเผชิญกับสภาพความเป็นจริงของ
งาน

มีคุณวุฒิมากกว่า 
150 คุณวุฒิ

ประกาศนียบัตร (1 ปี)

อนุปริญญา (2 ปี)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี)

การศึกษาปรับพื้นฐาน  
(6 เดือน/1 ปี)

ภาษาอังกฤษ  
(4 - 50 สัปดาห์)

ปริญญาตรี (3 ปี)

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี/ปริญญาโท 
(1 -2 ปี)
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การศึกษาพ้ืนฐาน  
การศึกษาและการเตรียมตัวส�าหรับการ
ประกอบอาชีพ*

พาณิชยการและธุรกิจ    
บัญชี*
ธุรกิจประยุกต์*
การจัดการประยุกต์
บริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศธุรกิจ
การจัดการงานอีเวนท์
การจัดการงานการบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

การตลาดและการขาย*
การจัดการส�านักงาน
การจัดการปฏิบัติการและการผลิต
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การจัดการโครงการ
การจัดการการขายปลีก
การจัดการยุทธศาสตร์
ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติคส์
การเปล่ียนสภาพและการเปล่ียนแปลง

คอมพิวเตอร์และ ICT   
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร)*
ICT (ยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศ, ระบบ 
เครือข่าย, วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

งานการบริการ    
บริการบาร์กาแฟ*
อาหารและเครื่องดื่ม*
งานการบริการ*
การจัดการงานการบริการ

ภาษาอังกฤษ  
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม*
EAP
การเตรียมตัวสอบ IELTS*
Cambridge

งานอาสาสมัคร
CELTA
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์ สาขาภาษา
อังกฤษ (NZCEL)*

การประกอบอาหาร  
การอบขนมและปาติซิเย่* 
การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ*

แต่งผมและเสริมสวย    
ทักษะความงาม* 
การเสริมความงาม*
การเสริมความงามและการถอนเส้นขน*
การจัดแต่งทรงผม*

  ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา       ปริญญา       ประกาศนียบัตรบัณฑิต      สูงกว่าปริญญาตรี/ปริญญาโท   * เปิดสอนในทิมารูด้วย

ทางเลือกในการศึกษาเล่าเรียน
Ara มีประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
หลากหลายไว้ให้นักศึกษานานาชาติได้เลือกเรียน
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บรกิารด้านสขุภาพและทางสงัคม     
สขุภาพ
การสร้างภาพทางการแพทย์
ผดงุครรภ์
ระบบกล้ามเน้ือและกระดกู

วิทยาศาสตร์ประยุกต์   
การดูแลสัตว์
การจัดการสัตว์
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ 
การพยาบาลสัตว์

ภาษาศาสตร์    
ภาษาญี่ปุ่น 
เมารี

กีฬาและฟิตเนส    
ฟิตเนส 
โภชนาการมนุษย์
กิจกรรมกายภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
(วิทยุ โทรทัศน์ และวารสารศาสตร์)
การสื่อสารผ่านสื่อ

การศึกษานอกห้องเรียน    
ผู้น�าด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมกลางแจ้ง
นันทนาการกลางแจ้ง* 
การศึกษาเพ่ือความย่ังยืนและกจิกรรมกลางแจ้ง

การศึกษาสถาปัตยกรรม     
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
การจัดการการก่อสร้าง
การออกแบบภายใน
การส�ารวจปริมาณงาน

การเดินทางและการท่องเท่ียว    
การเดินทางและการท่องเท่ียว
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ

วิศวกรรมศาสตร์    
การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

ศิลปะการแสดง    
ศิลปะการดนตรี
ศิลปะการแสดง

ศิลปะและการออกแบบ    
ทัศนศิลป์ประยุกต์* 
ศิลปะและการออกแบบ*
สื่อดิจิตัลและการออกแบบ*
เทคโนโลยีแฟชั่น

การออกแบบสารสนเทศ
การออกแบบเคล่ือนไหว
การถ่ายภาพ
การออกแบบนิเทศศิลป์

การพยาบาล*
การรักษาโรค
กระดูก
สังคมสังเคราะห์
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ท�าไมจึงเลือกวิทยาเขตในตัวเมืองไครสต์เชิร์ช?
ไครสต์เชิร์ช

แผนที่ภายในบริเวณวิทยาเขต

• สะดวก ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง

• มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่น�าสมัย รวมถึงอาคารทางวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมหลังใหม่ และศูนย์นันทนาการและโรงยิมใหม่

• ท่านสามารถเรียนตามพาธเวย์การศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อ นับตั้งแต่
การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษไปจนถึงการเรียนในระดับปริญญาโท

• ท่านจะได้เล่าเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา โดยมีผู้คน
มากกว่า 50 ชาติ

• มีการจัดงานและกิจกรรมหลายอย่างให้แก่นักศึกษาเรียนในวิทยาเขต
ในตัวเมืองไครสต์เชิร์ช

Services & Facilities
Academic Records N
Admissions and Enrolment X
Ara ID Card/Security X
Bennetts Bookshop C
Career Centre X
Centre of Assessment for  
Prior Learning (CAPL)

S

Childcare Facilities CH
Citizens Advice Bureau HS
Disability Services L
Gym W
Health Centre W
International Student Advisors A
ICT Helpdesk T
Learning Self Access Centre (LSAC) L
Learning Services L
Library L
Lost & Found (Security) X
Printery T
Scholarships Office X
Student Accommodation  
(Ōtautahi House)

OH

Student Central X
The Zone W
Vehicle Garage TG
Visions on Campus Restaurant U
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Supermarket 
parking only 

W

RAKAIA  
CENTRE

TV

E

E

E
Resident 
parking 
only

W
H

A
R

E

KG

City Campus
130 Madras Street

ara.ac.nzPh 03 940 8000  |  0800 24 24 76

Admissions & Enrolments, 
Information Desk

Accessible Carpark/Building

Student Carpark

Staff Carpark

Commercial Carpark

Health Centre

Bus Stop*

Petrol Station

Post Office

Restaurant/Bar

Supermarket

Café

Pharmacy

Evacuation Points

 Covered Secure  
Cycle Compound

*Please check with Metroinfo  
for the latest bus information.

KEY 

OH
OH

TR



Departments
Art and Design D
Beauty JZ
Business 0
Creative Industries D
Computing N
Computing for Free O
Early Childhood TC
Engineering and Architectural Studies K
ESOL Centre A
Fashion PX
Hospitality and Service Industries U
Hairdressing PX
Humanities A
Media M1
Music Arts (Jazz School) JZ
NASDA (National Academy of Singing 
and Dramatic Arts)

E

Next Step Centre for Women W
New Zealand Broadcasting School TV, P
Nursing, Midwifery and Allied Health N
Outdoor Education HS
Photography D
Sciences and Primary Industries S
Workforce Development M2
Te Puna Wānaka 
(Māori and Pasifika Studies)

TM

Workskills W

Administration & Support 
Divisions
Academic Division S
Custodians FM
Executive G
Facilities Management FM
Finance G
Health & Safety Manager FM
People & Development (HR) G
International G
Inwards Goods FM
Marketing G
Research S

Venues
D Block Lecture Theatre D
Imagitech Theatre A
Plains FM P
Rakaia Centre X
Students Atrium C
Visions on Campus  
Restaurant 

U

Whareora W

บริการ Wi-Fi ฟรี ภายใน
วิทยาเขต 

ที่จอดรถส�าหรับนักศึกษา

บาร์/ร้านอาหาร

ที่จอดรถประจ�าทาง

บริเวณที่จอดจักรยาน 
ที่ปลอดภัยและอยู่ในร่ม

ร้านกาแฟ

ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต

ไปรษณีย์

ศูนย์สุขภาพ
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เรามีร้านกาแฟที่เยี่ยมยอดตั้งอยู่ใน
บริเวณวิทยาเขต และปฏิทินกิจกรรมของ
เรามักจัดให้มีโอกาสที่ชวนให้ตื่นเต้น
ในการพบปะเพื่อนใหม่และการฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษของท่านกับชาว
นิวซีแลนด์และนักศึกษานานาชาติคน
อื่นๆ ด้วย 

ท่านสามารถเข้าร่วมกับเราในงานทาง
วัฒนธรรม การเสวนา นิทรรศการ งาน
ดนตรี และการแสดง เช่นเดียวกันกับการ
เข้าร่วมคอนเสิร์ตและการจัดงานต่างๆ 
ที่จัดขึ้นในสถานที่ของเราโดยกลุ่มทาง
ดนตรีและศิลปะ

หารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่
ท่านสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตในสถาบัน 
ดูเรื่องราวและคลิปวิดีโอที่อยู่บนเว็บไซท์
นักศึกษา 

สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการ
ส�าหรับนักศึกษานานาชาติ
สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายมีอยู่พร้อมส�าหรับท่านในฐานะที่เป็นนักศึกษา
นานาชาติ นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว ท่านยังสามารถเข้าร่วมในงาน กิจกรรม และสโมสรต่างๆ 
ได้อีกมากมาย และเมื่อท่านมาศึกษาเล่าเรียนและอยู่อาศัยในเขตแคนเทอร์เบอรี่ ท่านจะพบเห็น
ทิวทัศน์ธรรมชาติและกิจกรรมการผจญภัยที่ตื่นตาที่อยู่ใกล้เพียงแค่นอกประตูบ้านของท่าน

เรามีบุคลากรทีมงานเฉพาะที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ
ที่ศึกษาอยู่ใน Ara ทีมงานของเราสามารถช่วยท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับการอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ หรือด้านที่เกี่ยว
กับหลักสูตรและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เมื่อท่านใช้บริการนี้ ที่
ปรึกษาคนหนึ่งจะคอยท�างานร่วมกับท่านเพื่อให้ท่านสามารถสร้างความ
สัมพันธ์กับที่ปรึกษาเหล่านั้นในขณะที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่ 

เรามีบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาด้วย บุคลากรของเรา
สามารถพูดภาษาเหล่านี้ได้

• จีน
• ญี่ปุ่น
• เกาหลี
•  ภูฏาน
• เนปาล

เราสามารถจัดหาความช่วยเหลือในภาษาอื่นได้ด้วยหากต้องการ

ที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติ

ชีวิตนักศึกษา

7

ห้องสมุด 

ฟาเรโอร่า (ศูนย์นันทนาการ)

ร้านกาแฟและร้านอาหาร

ศูนย์แนะน�าอาชีพ

ห้องคอมพิวเตอร์

บริการการเรียนรู้และสารสนเทศ

ศูนย์สุขภาพ

ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา

ศูนย์ภาษาท่ีเข้าถึงได้ด้วยตนเอง

campus.ara.ac.nz

7
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มีการจัดงานแสดงศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ทุกปีในทั่วทุกเขต และมีศิลปินนานาชาติแวะเวียน
มาจัดแสดงที่ Horncastle Arena อยู่อย่างสม�่าเสมอ 

สวนสาธารณะ Hagley Park มีความน่าประทับใจตลอดปี และยังคงเป็นสถานที่ส�าหรับการจัด
แสดงคอนเสิร์ต แสดงสินค้า และการจัดงานต่างๆ 

การเต้นร�าและละครเวทีสดได้รับความนิยมในเมืองของเราโดยมีการแสดงบนเวทีเพื่อให้ความ
ส�าราญ อีกทั้งยังมีห้องสอนการเต้นร�าในลีลาต่างๆ อีกด้วย 

ตลาดขายอาหารและงานฝีมือที่มีความแปลกพิเศษจัดขึ้นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และร้านอาหารและ
ร้านค้าในตัวเมืองมีผู้คนหลากเชื้อชาติเป็นเจ้าของ 

การอยู่อาศัยในไครสต์เชิร์ช
สถานท่ีเย่ียมยอดส�าหรับการอยู่อาศัย ท�างาน และเล่น

โครงการมีงานพร้อมให้ท�าของไครสต์เชิร์ช 
(ChristchurchNZ’s Job Ready programme) มีไว้ส�าหรับ
นักศึกษานานาชาติในเขตแคนเทอร์เบอรีที่ประสงค์จะหางานท�า
ในนิวซีแลนด์หลังจากจบการศึกษา โครงการนี้จัดสัมมนา 
ต่อเนื่องเพื่อฝึกอบรมทักษะด้านการหางานท�าและวัฒนธรรม
การท�างานของชาวกีวีให้แก่นักศึกษา

โครงการมีงานพร้อมให้ท�า

• เมืองอันดับ2 ที่ดีที่สุด ได้รับการจัดว่า
เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่น่าไปเยี่ยม
เยือนเป็นอันดับ 2 โดย The New York 
Times เมื่อปี 2014

• เมืองใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของนิวซีแลนด์   
ด้วยประชากร 367,800 คน

• หิมะ มีลานสกีและลานเล่นสโนว์บอร์ด 
14 แห่งที่ห่างออกไปจากไครสต์เชิร์ช
เพียงการขับรถ 3 ชั่วโมง  
(มี 9 แห่งที่ใช้เวลาขับรถแค่ 2 ชั่วโมง)

• การเดิน มีทางส�าหรับการเดินในตัว
เมือง 80 กม.

• อัตราค่าเช่า ค่าเช่าที่พักในไครสต์เชิร์ช 
ต�่ากว่าในโอ๊คแลนด์ 19%

• สนามบินนานาชาติ ใช้เวลาขับรถ
เข้าไปสู่ใจกลางเมืองแค่ 15 นาที

• แสงแดดจ้า จ�านวนเวลาที่มีแสงแดด 
2,143 ชั่วโมงต่อปี

• พื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะในเมือง
จ�านวน 740 แห่ง มีพื้นที่รวม 3,000 
เฮกตาร์

ความจริงชวนหัว
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เราเสนอโอกาสที่เยี่ยมยอดและหลากหลายที่จะท�าให้ท่านได้รับความ
ทรงจ�าอย่างมิรู้เลือน อีกทั้งยังได้รับมิตรภาพที่อยู่ยืนยาวกับนักศึกษาจาก
ในประเทศและนักศึกษานานาชาติ กิจกรรมทุกอย่างได้รับการวางแผน
และมีการก�ากับดูแลเป็นอย่างดีเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมโดยที่ท่าน
ทราบว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญอันดับหนึ่งของเรา การขนส่งไป-
กลับจากกิจกรรมได้รับการควบรวมไว้ด้วยแล้วซึ่งหมายความว่าท่าน

ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ ทั้งนั้น สิ่งที่ท่านต้องท�าก็เพียงแค่ไปลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม ช�าระค่าเข้าร่วมกิจกรรม และมาแสดงตัวในวันที่จัดกิจกรรม 
ตรวจสอบปฏิทินล่าสุด รูปภาพ และการจัดงาน ได้ที่ 

การจัดงานและกิจกรรม

ท่านสนใจใคร่เป็นทูตนักศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหญ่ในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน
ไครสต์เชิร์ชหรือไม่? ขอเชิญติดต่อกับ Christchurch Educated เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม 
และขอทราบวิธีการสมัคร

มาร่วมเป็นทูตนักศึกษา

ara.international.ac.nz/activities

christchurcheducated.co.nz/play/ambassadors
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1

Timaru Campus
32 Arthur Street

Accessible Carpark

Carpark

Café

Admissions & Enrolments, 
Information Desk

Evacuation Points

Restaurant

Night Entrance

Traffic Lights

State Highway One1

KEY 

ara.ac.nzPh 03 687 1800  |  0800 24 24 76

TM

TK

BLUE  
STONE 
HOUSE

TA Computer services
International 
Laboratory
Library
Starz restaurant
Student central

TB Heavy Automotive

TC Commercial kitchen 
Electrical lab
Facilities
Marketing
Office computer suites 
Staff room

TD Art 
Engineering

TE Campus Café

TF Beauty Therapy
Hairdressing

TG Climbing wall
Computer suites
English Language
Gymnasium
Outdoor Ed office

TH Te Whare Poutama

TI Confucius Institute Resource Centre

TJ Carpentry

TL Hospitality tutors office
Literacy SC
Recovey (Unmanned)

TM Motor Body
Automotive

TX Automotive

ท�าไมเลือกเรียนที่ ทิมารู?

แผนที่ภายในบริเวณวิทยาเขต

วิทยาเขตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเราตั้งอยู่ใน
เมืองท่าทิมารู ซึ่งมีประชากรไม่ถึง 45,000 คน 
ตั้งอยู่ไม่ไกลไปจากใจกลางเมืองเพียงแค่การ
เดินเท้าแบบสบายๆ วิทยาเขตในทิมาร ู
มีการบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย โรงยิม ห้องสมุด ห้อง
โถงใหญ่ที่พักนักศึกษา และร้าน Starz ซึ่ง
เป็นร้านอาหารที่ด�าเนินการโดยนักศึกษา ไกล
ไปจากบริเวณวิทยาเขต เมืองทิมารูและเขต
เซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่พร้อมเสนอโอกาสทาง
ด้านวัฒนธรรมและนันทนาการที่เยี่ยมยอด นับ
ตั้งแต่ การขี่ม้าเดินเที่ยว การเล่นสกี และการ
ตกปลาแซลมอน ไปจนถึงการเยี่ยมชมไร่องุ่น 
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และหอดูดาวที่มีชื่อเสียงใน
นานาชาติ

• วิทยาเขตทิมารู มีบริเวณที่ตั้งที่สวยงามอยู่
ใกล้กับภูเขา ทะเลสาบ ทะเล และกิจกรรม
กลางแจ้งที่น่าตื่นเต้น

• วิทยาเขตทิมารูของเราเป็นสถานศึกษาที่ได้
รับการรับรองส�าหรับวีซ่าพาธเวย์

• มีสภาพแวดล้อมยอดเย่ียมส�าหรบัการเรยีน
ภาษาอังกฤษ การท่ีมจี�านวนนักศึกษา
นานาชาตไิม่มากจะท�าให้ท่านสามารถใช้
เวลากบัการเรยีนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มท่ี

• ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็กดังนั้นท่านจะได้
รับการเอาใจใส่จากคณาจารย์มากยิ่งขึ้น

• เรามีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรต่างๆ ที่
เตรียมให้นักศึกษาพร้อมเข้าท�างาน

การบริการอื่นๆ อีก ได้แก่

• บริการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สมุด ห้องอาหาร ห้องครัวเพื่อการค้า ศูนย์
บริการนักศึกษา ร้านกาแฟในบริเวณ
วิทยาเขต โรงยิม หน้าผาจ�าลองส�าหรับการ
ปีนป่าย

เรายังมวีทิยาเขตอ่ืนอีกใน แอชเบอร์ตนั โอมารู 
และวูลสตัน

 

ประจ�าอยู่ในทิมาร ูจากซ้ายไปขวา แดน 
ซ,ู เคอร์รี ่แมคอัลลิสเตอร์, ครสิตนี เพรา
ติง้, สเตฟานี แบลค 

คณาจารย์และ
บุคลากรผู้สอน
ภาษาอังกฤษ

ทิมารู

บริการ Wi-Fi ภายในวิทยาเขต ฟรี

จอดรถฟรี ร้านอาหาร
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เขตเซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่ ในกลางเกาะใต้ของ
นิวซีแลนด์ ก�าลังเติบโตเป็นศูนย์กลางการกีฬา
ส�าหรับการแข่งขันและการจัดงานใหญ่ๆ อย่าง
รวดเร็ว ภายในวันเดียวกันท่านสามารถเลือก
ที่จะปั่นจักรยานเสือภูเขา เล่นสโนว์บอร์ด หรือ
เล่นกระดานโต้คลื่นก็ได้! กิจกรรมกลางแจ้ง
ประกอบไปด้วยการล่องแพ การพายเรือคะยัค 
การตกปลา การล่าสัตว์ การขี่ม้า การเดินและ
ปีนเขา การปั่นจักรยานเสือภูเขา การแล่น
เรือใบ การเล่นกอล์ฟ และการทัวร์ท่องเที่ยว
ด้วยรถโฟร์วีล กิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้มีความ
หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
ภายในเวลาการขับรถสั้นๆ จากทิมารูหรือจาก
เมืองที่เล็กกว่าภายในเขตเซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่ 

เขตเซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่มีโปรแกรมกิจกรรม 
ที่เน้นการออกก�าลัง และเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมระดับชาติอยู่อย่างสม�่าเสมอ งาน
คาโรไลน์ เบย์ คาร์นิวัล เป็นงานรื่นเริงที่จัด
ติดต่อกันยาวนานที่สุดในนิวซีแลนด์ และได้รับ
ความนิยมจากบรรดาครอบครัวจากทั่วประเทศ 
ตั้งแต่เริ่มมีการจัดขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว

งานกิจกรรมส�าคัญๆ ที่จัดอยู่ในเขตเซ้าธ์
แคนเทอร์เบอรี่ ได้แก่ งานทิมารูเฟสติวัลอ๊อฟ
โรสเซส งานเจอราลดีนอาร์ตแอนด์พลานท์
เฟสติวัล งานไวมาเตสตรอว์เบอร์รี่เเฟร์ และ
งานกีฬาแข่งรถยนต์ที่สนามแข่งรถทิมารู
อินเตอร์เนชั่นแนล 

กิจกรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยว

การจัดงาน

11

www.southcanterbury.org.nz
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โฮมสเตย์ บ้านพักนักศึกษา
หากท่านมาประเทศนี้เป็นครั้งแรก เราขอ
แนะน�าอย่างจริงจังให้ท่านพักกับครอบครัว
โฮมสเตย์ในไครสต์เชิร์ชหรือทิมารู การพักกับ
ครอบครัวโฮมสเตย์ให้บรรยากาศที่เป็นมิตร 
ปลอดภัย กับครอบครัวในท้องถิ่น และเป็นวิธีที่
เยี่ยมยอดส�าหรับการฝึกภาษาอังกฤษของท่าน
ไปพร้อมกับการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตใน
นิวซีแลนด์

ครอบครัวโฮมสเตย์ท้ังหมดได้รับการคัดสรร 
โดยส�านักงานบริการค�าแนะน�าด้านการศึกษา
แห่งนิวซีแลนด์ (NZEAS) ในการพักอยู่กับ
ครอบครัวโฮมสเตย์ ท่านจะได้รับห้องนอน
ของตนเอง การซักเสื้อผ้า และอาหารมื้อหลักๆ 
(2 มื้อต่อวันในระหว่างสัปดาห์และ 3 มื้อใน
วันหยุดสุดสัปดาห์) ท่านจะได้รับการจัดให้อยู่
กับครอบครัวท่ีเหมาะสม และทาง NZEAS จะ
ไปคอยรับท่านท่ีสนามบิน จากน้ันน�าท่านไป
ยังครอบครัวโฮมสเตย์พร้อมกับคอยดูให้ท่าน
ปรับตัวเข้ากับบ้านได้ดี

ท่านสามารถพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์
ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาเล่าเรียน หรือท่าน
สามารถย้ายออกไปพักอยู่ในโฮสเตลที่มีเครื่อง
เรือนครบครัน หรือเข้าพักอยู่ในอพาร์ตเมนท์
ร่วมกับเพื่อนก็ได้

บ้าน Ōtautahi House เป็นบ้านพักนักศึกษาที่
มีความทันสมัย อยู่ติดกับวิทยาเขตในตัวเมือง
ในไครสต์เชิร์ช เป็นที่ที่อยู่ใกล้กับร้านค้า การ
ขนส่งสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ตัวเมือง

ที่บ้าน Ōtautahi House ท่านจะพักอยู่ใน 
อพาร์ตเมนท์ร่วมกับนักศึกษาของ Ara คน
อื่นที่มาจากทั่วทั้งประเทศนิวซีแลนด์และทั่ว
โลก อพาร์ตเมนท์แต่ละชุดมีความสะดวกสบาย
และมีเครื่องเรือนครบครัน ท่านจะได้รับห้อง
ที่มีเครื่องเรือนครบเป็นของตนเอง (เตียง โต๊ะ
ท�างาน และตู้ที่มีชั้นเก็บของ) และใช้ห้องครัว 
ห้องน�้า และห้องนั่งเล่น ร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง 
มีเครื่องซักผ้าแบบใช้เหรียญหยอดตั้งไว้ใน
ตัวอาคาร มีการท�าความสะอาดห้องน�้าให้แก่
ท่านทุกวัน แต่ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษา
ความสะอาดและความเรียบร้อยในห้องและ 
อพาร์ตเมนท์ของท่านเอง

ความช่วยเหลือส�าหรับผู้ที่พักอยู่ในบ้าน 
Ōtautahi มีไว้ให้โดยผ่านที่ปรึกษานักศึกษา 
กฎระเบียบของบ้านขึ้นกับวิจารณญาณและ
การเคารพผู้อื่นเพื่อเป็นหลักประกันความส�าเร็จ
ทางวิชาการและการสนุกสนานของทุกคน

ที่พักอาศัย
หากท่านเป็นนักศึกษานานาชาติเข้ามาศึกษาเล่าเรียนอยู่ท่ี Ara ท่านสามารถเลือกท่ีพักอาศัยได้หลายอย่าง 
นับตั้งแต่การพักกับครอบครัวโฮมสเตย์ และการพักอาศัยอยู่ภายในวิทยาเขต

www.ara.ac.nz/homestay www.ara.ac.nz/o-house
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ไครสต์เชิร์ชมีเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่
ครอบคลุม มีป้ายจอดรถประจ�าทางอยู่สองสาม
แห่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับวิทยาเขตในตัวเมือง

ท่านสามารถตรวจสอบว่ารถประจ�าทางจะมาถึง
เมื่อไรได้จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์
การสื่อสารเคลื่อนที่ 

ดูแผนที่และตารางเดินรถได้จากเว็บไซท์ 
ต่อไปนี้ 

การขนส่งสาธารณะ

5 กม.

10 กม.

metroinfo.co.nz

m.metroinfo.co.nz/nextbus
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จ�านวนนักศึกษา  สูงสุด 300 คนในคราวเดียวกัน
ขนาดชั้นเรียน เฉล่ีย 15 คน สูงสุด 22 คน

ยกระดับภาษาอังกฤษ
ของท่าน

การเตรียมตัวสอบ 
IELTS

ภาษาอังกฤษ 
ส�าหรับการศึกษาต่อ

หลักสูตรกลุ่มท่ีจัดตาม
ความต้องการ

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ชั้นเรียนภาคบ่าย 
- การพูดและการฟัง 
- การอ่านและการเขียน 
- EAP 
- การพัฒนาทักษะ 
- การเตรียมสอบ Cambridge 
- งานอาสาสมัคร

การเตรียมตัวสอบ IELTS 
เต็มเวลา

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซแีลนด์ 
สาขาภาษาอังกฤษ (NZCEL) 
- ระดับ 3 
- ระดับ 3 ประยุกต์ 
- ระดับ 4 
- ระดับ 5

เราสามารถจัดหลักสูตรตาม
ความต้องการของสถาบัน

- การฝึกอบรมครู  
- นิวซีแลนด์คดีศึกษา 
- งานบริการ 
- ความยั่งยืน 
- การพยาบาล

อย่างน้อย 4 สัปดาห์  
ไปจนถึง 50 สัปดาห์

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ 18 สัปดาห์ อย่างน้อย 4 สัปดาห์

เบื้องต้น ถึง ขั้นสูง ปานกลาง และสูงกว่า ระดับ 3 - 5 กรุณาสอบถาม

ภาษาอังกฤษ
สคูล์ อ๊อฟ อิงลิช แลงเกวจ ท่ี Ara ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็น 
ศูนย์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง

ระดับ    7 ระดับ (เบ้ืองตน้ ถึง ขั้นสูง)
อายุอยา่งต�่า  17 ปี ไม่จ�ากัดอายุสูงสุด 

เบื้องต้น ถึง ก่อนปานกลาง
ภาษาอังกฤษแบบเข้มเป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยเน้นการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เราช่วยให้ท่านได้ยกระดับความ
คล่องแคล่วและความถูกต้องไปพร้อมกับการเพิ่มพูนปริมาณค�าศัพท์ของ
ท่านด้วย ปกติแล้วจะมีอาจารย์เปลี่ยนหน้ากันมาเข้าสอนในภาคเช้าและ
ภาคบ่ายเพื่อให้ท่านได้รับฟังส�าเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

ระดับปานกลาง และระดับสูงกว่า
•  การพูดและการฟัง 

พัฒนาและฝึกฝนทกัษะการฟังอย่างเข้มในขณะท่ียกระดบัความรูด้้าน
ศัพท์ การใช้สือ่จรงิจากโทรทัศน์และวทิยุ เช่นเดยีวกนักบัต�าราและสือ่
จากแหล่งอินเทอร์เนต

•  การอ่านและการเขยีน 
ยกระดบัทักษะการอ่านและการเขียนโดยการใช้เน้ือหาแบบรูปนัย 
และอรปูนัยท่ีหลากหลายและกว้างขวาง เช่น นิตยสาร หนังสอืพิมพ์ 
และอินเทอร์เนต พัฒนาทักษะในการอ่านอย่างกว้างขวาง เช่น การอ่าน
แบบสแกนน่ิง อ่านแบบสกมิมิง่ และการอ่านเพ่ือเกบ็รายละเอียด เรยีนรู้
วธิกีารวางแผนและเขียนอย่างมโีครงสร้างและการเช่ือมโยงเน้ือหา

•  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (EAP) 
ทางเลือก EAP เน้นหลักสูตรการศึกษาในอนาคตไปพร้อมกับการยก
ระดับทักษะพื้นฐานเหล่านี้

•  การพัฒนาทักษะ 
ฝึกฝนทักษะทั้งหมด 4 ด้าน (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) 
ในบทเรียนทักษะผสมผสาน ทรัพยากรต่างๆ ประกอบด้วย แอพพลิ
เคชั่นและเว็บไซท์ เช่นเดียวกันกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบันทึก

•  การเตรียมตัวสอบ Cambridge ครั้งแรก 
เรียนรู้ยุทธศาสตร์การเข้าสอบเพื่อเตรียมตัวส�าหรับการสอบ 
Cambridge เป็นครั้งแรก

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นเรียนภาคบ่าย

ara.international.ac.nz/english-courses

หมายเหตุ: เปิดสอนบางวิชาเลือกในภาคบ่ายในบางเทอมเท่านั้น
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ศูนย์ภาษาที่เข้าถึงได้ด้วยตนเอง (LSAC) ที่อยู่ในวิทยาเขตทั้งสองของ
เราที่ไครสต์เชิร์ช และ ทิมารู คือที่ที่ท่านสามารถมาฝึกหัดและยกระดับ
ภาษาอังกฤษของท่าน มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาคอยให้ความ
ช่วยเหลือท่านในการเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมส�าหรับระดับและความ
ต้องการของท่าน ทรัพยากรที่มีไว้ ได้แก่

• ซีดี, ดีวีดีและซีดี-รอม

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดีย

• หนังสือพิมพ์ ข่าวจากโทรทัศน์ และโปรแกรมข่าวแบบออนไลน์

• ต�าราเรียน, ชุดแบบฝึกหัด/สื่อเสียง, หนังสือฝึกการอ่าน และ
พจนานุกรม

• สื่อการสอนภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์และสารสนเทศเกี่ยวกับชีวิตใน
ประเทศนี้

• ภาษาอังกฤษส�าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (เช่น การพยาบาล 
ธุรกิจ งานการบริการ) และภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาทาง
วิชาการ

• สื่อการสอนส�าหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS, Cambridge, OET 
และ Pearson

นอกจากทรัพยากรเป็นภาษาอังกฤษ เรายังมีตัวเลือกเล็กๆ น้อยๆ ส�าหรับ
นักศึกษาที่เรียนภาษาสเปน ญี่ปุ่น และเมารีด้วย

ศูนย์ภาษาที่เข้าถึง 
ได้ด้วยตนเอง

พาธเวย์ภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน

ก่อนปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลางข้ันสูงสุด

ขั้นสูง สายเมนสตรีม

NZCEL

การเตรียมตัวสอบ IELTS

ผู้เรียนระดับเริ่มต้น

สอบ

ประกาศนียบัตรแห่ง
นิวซีแลนด์สาขาการ
ศึกษาและการเตรียม

ส�าหรับการประกอบอาชีพ

ปานกลางข้ันสูง

การทดสอบวัด
ระดับความรู้

เปิดรับท่ัวไป

ชั้นเรียนภาคเช้า ชั้นเรียนภาคบ่าย

งานอาสาสมัคร* 

การพูดและการฟัง 
การอ่านและการเขียน 

EAP 
การพัฒนาทักษะ 

การเตรียมตัวสอบ Cambridge  
เป็นครั้งแรก 

รับนักศึกษาใหม่
ทุกวันจันทร์

ต้องการทราบระดับภาษาอังกฤษของท่าน ใช่ไหม? ara.my.intuto.com/campaign/register?accesscode=OV8vKEzC
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หากท่านศึกษาภาษาอังกฤษที่ Ara นานอย่างน้อย 14 สัปดาห์ ท่านที่ถือ
วีซ่านักเรียนสามารถท�างานแบบบางเวลาได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ท่าน
จะได้รับประสบการณ์การท�างานที่มีคุณค่าไปพร้อมกับการยกระดับภาษา
อังกฤษของท่านไปด้วย!

สิทธิในการท�างาน

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

เพลิดเพลินไปกับการฝึกหัดภาษาอังกฤษของท่านและการพบปะเพื่อน
ใหม่ในชุมชน ท่านจะต้องมีระดับความมั่นใจในการพูดและการฟังภาษา
อังกฤษที่ดี ดังนั้นท่านควรเข้าเรียนในชั้นระดับปานกลางขั้นสูง 

เราสามารถจัดให้ท่านท�างานอาสาสมัครในชุมชนไครสต์เชิร์ชในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• การดูแลผู้สูงอายุ

• ช่วยงานในโรงเรียน

• งานส�านักงาน

• การขายปลีกและการท�าสวน 

• การท่องเที่ยว

หมายเหตุ อาจมกีารเปล่ียนแปลงเวลาในระหว่างหลักสตูรได้ ท่านจะต้อง
ท�างานอย่างน้อย 8 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ในช่วงเวลาท่ีสะดวก ท่านต้องน�า
ใบรบัรองความประพฤตจิากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเทศของท่าน 
หากท่านต้องการท�างานกับเด็กเล็ก

การจัดให้เข้าท�างานขึ้นกับว่ามีต�าแหน่งงานเพียงพอหรือไม่  
กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ ควบ 
งานอาสาสมัคร

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์/อาทิตย์

8.30น. - 9.00น. ทางเลือกศึกษาด้วยตนเองแบบก�ากับที่ LSAC

9.00น. - 12.00น.

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้า

ทางเลือกกิจกรรมสุดสัปดาห์ 
หรือ  

ทางเลือกศึกษาด้วยตนเอง
แบบก�ากับที่ LSAC

พัก 15 นาที ในเวลา 10.30 น.

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้า (ต่อ)
ทางเลือกกิจกรรม 

ภาคบ่าย 
วันศุกร์

พักรบัประทานอาหารกลางวนั พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.

13.00 - 15.00น. ชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคบ่าย

15.00 - 18.00น. ทางเลือกศึกษาด้วยตนเองแบบก�ากับที่ LSAC  หรือ
ทางเลือกกิจกรรมภาคบ่าย

เลิก 11.00 น.

หมายเหตุ ตารางเรียนจริงอาจแตกต่างไปบ้าง หมายเหตุ เปิดสอนบางวิชาเลือกในภาคบ่ายในแต่ละเทอมเท่านั้น

รวมจ�านวนชั่วโมง:  22 ชม.ต่อสัปดาห์ (ภาคเช้า 14 ชม. + ภาคบ่าย 8 ชม.)  
รวมชั่วโมงเรียน:  9.00 - 12.00 น., 13.00 - 15.00 น. 
LSAC:  การศึกษาด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาที่เข้าถึงได้ด้วยตนเอง (LSAC)
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หลักสูตรนี้จะเตรียมให้ท่านสอบ IELTS โดยการยกระดับการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนของท่าน ท่านสามารถเริ่มเข้าเรียนได้ในทุก
วันจันทร์ ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์

วิทยาเขตในตัวเมืองของเราเป็นศูนย์การสอบ IELTS ที่ได้รับการ
รับรองที่ใหญ่ที่สุดในไครสต์เชิร์ช

วันและเวลาในการสอบตีพิมพ์ไว้ที่นี่ 

การเตรียมสอบ IELTS แบบเข้ม
การเตรียมสอบ

พาธเวย์ส�าหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS

วันสอบ IELTS ปี 2019

เดือน วันสอบ โมดูล เดือน วันสอบ โมดูล เดือน วันสอบ โมดูล

มกราคม 12 มกราคม 
19 มกราคม

วิชาการเท่านั้น 
A & G

พฤษภาคม 11 พฤษภาคม 
18 พฤษภาคม

A & G 
วชิาการเท่าน้ัน

กันยายน 7 กันยายน 
28 กันยายน

A & G 
A & G

กุมภาพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ 
14 กุมภาพันธ์

A & G 
A & G 
(พฤหัสบดี)

มิถุนายน 1 มิถุนายน 
22 มิถุนายน 
29 มิถุนายน

A & G 
วิชาการเท่านั้น 
A & G

ตุลาคม 12 ตุลาคม 
26 ตุลาคม

A & G 
A & G

มีนาคม 2 มีนาคม 
23 มีนาคม

A & G 
A & G

กรกฎาคม 6 กรกฎาคม 
27 กรกฎาคม

A & G 
A & G

พฤศจิกายน 2 พฤศจิกายน 
23 พฤศจิกายน 
30 พฤศจิกายน

วิชาการเท่านั้น 
A & G 
วิชาการเท่านั้น

เมษายน 6 เมษายน 
27 เมษายน

A & G 
A & G

สิงหาคม 10 สิงหาคม 
17 สิงหาคม

วิชาการเท่านั้น 
A & G

ธันวาคม 7 ธันวาคม A & G

A & G = วิชาการและทั่วไป

5.5-6.5

5.0-5.5

การเตรยีมสอบ IELTS แบบเข้ม
เต็มเวลา

อย่างน้อย 4 สัปดาห์
22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอบ

สายเมนสตรีม

ประกาศนียบัตรแห่ง
นิวซีแลนด์สาขาการ
ศึกษาและการเตรียม

ส�าหรบัการประกอบอาชพี

www.ara.ac.nz/ielts

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
- ข้ันสูง 

- ปานกลางขั้นสูงสุด 
- ปานกลางขั้นสูง 

- ปานกลาง 
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ระดับ IELTS TOEFL TOEFL Cambridge NZCEL Pearson City & Guilds

โดยรวม สอบย่อย pBT TWE iBT การเขียน FCE CAE คะแนน

3 5.0 (5.0) 500 (4) 35 20 154 เกรด C ระดับ 3 (ทั่วไป) 36 B1 Achiever (43)

4 5.5 (5.0) 530 (4.5) 46 20 162 เกรด C ระดับ 3 (ประยุกต์) 42 B2 Communicator (42)

5 5.5 (5.0) 550 (5) 46 20 162 เกรด C ระดับ 4 (ทั่วไป) 42 B2 Communicator (42)

6 & 7 6.0 (5.5) 550 (5) 60 20 169 เกรด C ระดับ 4 (วิชาการ) 50 B2 Communicator (66)

8 & 9 6.5 (6.0) 590 (5.5) 79 21 196 เกรด B ระดับ 5 58 C1 Expert (42)

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษเป็นคุณวุฒิ NZQA ที่
ใช้ได้ตลอดชีวิต มี 7 ระดับ ตั้งแต่เบื้องต้น ถึง ขั้นสูง หลักสูตรเหล่านี้
สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการศึกษาต่อ ส�าหรับการท�างาน หรือส�าหรับการ
พัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป อีกทั้งยังมุ่งขยายความสามารถของท่านในทุก
ด้านของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (การพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท่านเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ESOL หรือการศึกษาสายเมนสตรีม และเพิ่มพูนความสามารถ ความ
มั่นใจ และความสบายใจของท่านในประเทศใหม่

NZCEL เป็นหลักสูตรนาน 18 สัปดาห์ มี 2 บล๊อค บล๊อคละ 9 สัปดาห์
โดยมีช่วงพัก 2 สัปดาห์ในระหว่างบล๊อค ชั้นเรียน 20 ชม. ต่อสัปดาห์

NZCEL สามารถน�าไปใช้เพื่อผ่านเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตร
เมนสตรีมของเรา ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเกณฑ์การเข้า
ศึกษาส�าหรับแต่ละหลักสูตรและตารางเทียบที่อยู่ข้างล่างนี้ NZCEL ยัง
ได้รับการยอมรับโดยมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ่และมหาวิทยาลัย
ลินคอล์น

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์  
สาขาภาษาอังกฤษ (NZCEL)

ภาษาอังกฤษ
ส�าหรบัการศึกษาต่อ

ตารางเทียบการทดสอบภาษาอังกฤษ

โปรดอ้างอิงกับตารางเปรียบเทียบล่าสุดจากเว็บไซท์ของ NZQA 
หากท่านได้รับ NCEA ระดับ 3 ตามเงื่อนไขของหลักสูตร University Entrance ท่านไม่จ�าเป็นต้องแสดงหลักฐานทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับโปรแกรมส่วนใหญ่  

สเตฟานี ดอง | ประเทศจีน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการขายและการตลาด

ความสามารถในการใช้ภาษา
อย่างเชี่ยวชาญเป็นพ้ืนฐานท่ี
มั่นคงส�าหรับการเอาตัวรอดและ
การศึกษาอยู่ในต่างประเทศ”

“



19

*กรุณาดูหน้า 4-5 ส�าหรับทางเลือกการศึกษาสายเมนสตรีม และดูรายละเอียดรายการหลักสูตรท่ีอยู่ในหน้า 34-35 รวมถึงเงื่อนไขการสอบย่อย IELTS

แผนผังต่อไปนี้แสดงพาธเวย์ต่างๆ ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษไปจนถึงการศึกษาทางวิชาการที่เปิดสอนอยู่ใน Ara  
ท่านสามารถเริ่มที่จุดใดก็ได้ตามระดับของท่าน และบุคลากรของเราจะช่วยท่านตลอดเส้นทาง

พาธเวย์ส�าหรับการศึกษาต่อ

การศึกษาสายเมนสตรีม (เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 6.5 - 7.0)*

การศึกษาสายเมนสตรีม (เข้าศึกษาด้วยคะแนน ELTS 6.0)*ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
- ข้ันสูง 

- ปานกลางขั้นสูงสุด 
- ปานกลางขั้นสูง 

- ปานกลาง 

การทดสอบวดัระดบั
ความรู้

ในกรณีท่ีอยู่ใน 
ไครสต์เชร์ิช หรือทิมารู แล้ว

สอบ

สถาปัตยกรรม
การออกแบบ

การดนตรี
การถ่ายภาพ

เทคนิคห้องปฏิบัติการ

โภชนาการ
ผดุงครรภ์

การพยาบาล
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์
สังคมสังเคราะห์

ศิลปะการแสดง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสร้างภาพ
ทางการแพทย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ICT
CAD

ความย่ังยืน
การศึกษานอก

ห้องเรียน
งานการบริการ

สุขภาพจิต
การออกแบบภายใน

ธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่น

ระบบเครือข่าย
ฟิตเนส

แฟชั่น
วิศวกรรมศาสตร์ 
(โยธา ไฟฟ้าเครื่องกล)

การท่องเท่ียว
การจัดการการ

ก่อสร้าง

การศึกษาสายเมนสตรีม (เข้าศึกษาด้วยคะแนน ELTS 5.5)*

ธุรกิจ
บริหาร
CAD

การประกอบอาหาร

ICT
การท่องเท่ียว

อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
แต่งผมและเสริมสวย

การศึกษาปฐมวัย
ภาษาญี่ปุ่น
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NZCEL ระดับ 5  
วิชาการ  

(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 6.0 
ในการสอบย่อยท้ังหมดด้วย

คะแนน 5.5)

NZCEL ระดับ 4  
วิชาการ/ท่ัวไป 

(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 5.5 
ในการสอบย่อยท้ังหมดด้วย

คะแนน 5.0)

NZCEL ระดับ 3  
ประยุกต์ 

(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 5.0 
ในการสอบย่อยท้ังหมดด้วย

คะแนน 4.5)

NZCEL ระดับ 3  
ท่ัวไป 

(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 4.5 
ในการสอบย่อยท้ังหมดด้วย

คะแนน 4.0)

หลักสูตร NZCEL ท้ังหมด 
เรียน 18 สัปดาห ์

20 ชม. ต่อสัปดาห์
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จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์/อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 1   
ภาคเช้า

ต้อนรับ/ 
ตรวจสอบระดับ ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปทัศนศึกษาที่ 

Peel Forest และ 
Geraldine

กิจกรรม 
วันสุดสัปดาห์ 

ให้เลือก

ภาคบ่าย ปฐมนิเทศ พิพิธภัณฑ์เซ้าธ์แคน
เทอร์เบอรี่ สวนพฤกษศาสตร์ นิวซีแลนด์คดีศึกษา

สัปดาห์ที่ 2  
ภาคเช้า ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 ไปทัศนศึกษาที่ 
Oamaru

ภาคบ่าย นิวซีแลนด์คดีศึกษา การไปเยี่ยมโรงเรียน
ในท้องถิ่น หอศิลป์ วัฒนธรรมเมารี 

เบื้องต้น

สัปดาห์ที่ 3   
ภาคเช้า ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ไปทัศนศึกษาที่ 
 Lake Tekapo

ภาคบ่าย นิวซีแลนด์คดีศึกษา ศิลปะหินเมารี เท 
อานา หอดูดาว กีวี เส้นทางเดินเท้า 

Timaru Heritage

สัปดาห์ที่ 4  
ภาคเช้า ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย นิวซีแลนด์คดีศึกษา พิพิธภัณฑ์เซ้าธ์แคน
เทอร์เบอรี่

ศูนย์ชีวิตสัตว์น�้า 
ในอ่าว Caroline Bay ไปเยี่ยมฟาร์ม อ�าลาและ 

ภาคบ่าย ว่าง

รวมจ�านวนชั่วโมง: 22 ชม.ต่อสัปดาห์ (ภาษาอังกฤษภาคเช้า 14 ชม. และกิจกรรมภาคบ่าย 8 ชม.)  

ชั่วโมงเรียน: ภาคเช้า จันทร์-พฤหัสบดี 9.00 - 12.00 น., ศุกร์ 9.00 - 11.00 น. ภาคบ่าย จันทร์-พฤหับดี 13.00-15.00 น. 

ระยะเวลา: อย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

วันเริ่มเรียน: ยืดหยุ่น (โปรดสอบถาม)  

อีเมล: intlgroups@ara.ac.nz

ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

เราจะใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเราที่มีอยู่ใน Ara เพื่อหารือ
ร่วมกันกับท่านในการออกแบบหลักสูตร ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาหรือบุคลากรของท่าน  

ตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่

• ภาษาอังกฤษ + การท่องเที่ยวแบบผจญภัย

• ภาษาอังกฤษ + ศิลปะและการออกแบบ

• ภาษาอังกฤษ + ธุรกิจศึกษา

• ภาษาอังกฤษ + งานการบริการ

• ภาษาอังกฤษ + สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

• ภาษาอังกฤษส�าหรับการพยาบาล

• ภาษาอังกฤษ + การศึกษานอกห้องเรียน

• ภาษาอังกฤษ + การฝึกอบรมครู

• การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการสอน

หลักสูตรกลุ่มที่จัดตามความ
ต้องการ

ภาษาอังกฤษควบกิจกรรม (วิทยาเขตทิมารู)
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หลักสูตร ระยะเวลา ระดับแรกเข้า

CELTA เต็มเวลานาน 4 สัปดาห ์
ครึ่งเวลานาน 11 สัปดาห์ 

IELTS คะแนน 7.0  
(มีกระบวนการคัดกรอง
เพิ่มเติม)

ภาษาอังกฤษร่วม
กับฝึกอบรมครู  
(หลักสูตรกลุ่มที่จัด
ตามความต้องการ)

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถาม

การฝึกอบรมครู
ส�าหรับแบบกลุ่ม

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถาม

เรามีทางเลือกสองสามอย่างหากท่านสนใจที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ไม่ว่าจะสอนในนิวซีแลนด์หรือในประเทศอื่น การฝึกอบรมเน้นหลัก
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีช่วงส�าหรับฝึกการสอนและ
สังเกตการณ์ในชั้นเรียน

การฝึกอบรมครู

เจค เทอร์เนอร์-สตีล | นิวซีแลนด์
CELTA - ประกาศนียบัตรสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
ให้แก่คนวัยผู้ใหญ่

นับตั้งแต่วันแรก  
ทุกค�าถามมีความหมาย”

รวมจ�านวนชั่วโมง: 22 ชม.ต่อสัปดาห์ (ภาษาอังกฤษภาคเช้า 14 ชม. และกิจกรรมภาคบ่าย 8 ชม.) 

ชั่วโมงเรียน: ภาคเช้า จันทร์-พฤหัสบดี 9.00-12.00 น., ศุกร์ 9.00-11.00 น. ภาคบ่าย จันทร์-พฤหับดี 13.00-15.00 น. 

ระยะเวลา: อย่างน้อย 4 สัปดาห์ 

วันเริ่มเรียน: ยืดหยุ่น (โปรดสอบถาม) 

สอบถามแบบออนไลน์ได้จาก: ara.international.ac.nz/group-enquiry-form

ภาษาอังกฤษ ควบ การฝึกอบรมครู

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์/อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 1  
ภาคเช้า

ต้อนรับ/ 
ตรวจสอบระดับ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันหยุดสุด
สัปดาห์ให้เลือก

ภาคบ่าย ปฐมนิเทศ การแนะน�าหลักสูตร การสอนค�าศัพท์ การพูดเพื่อการสื่อสาร ภาคบ่าย ว่าง

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

สัปดาห์ที่ 2  
ภาคเช้า ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย กิจกรรม  
อุ่นเครื่อง การสอนการออกเสียง การเรียนภาษาอังกฤษ โดย

ใช้เทคโนโลยีช่วย การใช้เนื้อหาที่แท้จริง ภาคบ่าย ว่าง

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

สัปดาห์ที่ 3  
ภาคเช้า ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย การเรียนโดยการพึ่งพา
ตนเอง

การสอนทักษะด้านการรับสาร 
(การอ่าน)                          (การฟัง)

การสอนการเขียน  
(1) ภาคบ่าย ว่าง

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

สัปดาห์ที่ 4  
ภาคเช้า ชั้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย การสอน 
การเขียน (2)

การไปเยี่ยม 
โรงเรียนในท้องถิ่น

บทเรียนสาธิต 
(1)                                        (2) อ�าลา

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

CELTA เป็นคุณวุฒิทางการสอนอย่างหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
ที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถสอนภาษา
อังกฤษในเนื้อหาที่หลากหลายให้แก่คนวัยผู้ใหญ่ที่ไหนก็ได้ในโลก  
เราพร้อมเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมครูที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน

“
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หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานใช้รองรับการศึกษา
ต่อหรืองานใหม่ หลักสูตรเหล่านี้เตรียมความ
พร้อมให้แก่ท่านเพื่อเข้าศึกษาในระดับคุณวุฒิ
และทักษะทางวิชาการที่จ�าเป็นส�าหรับการ
ศึกษาที่มีความก้าวหน้ามากกว่า

ท่านสามารถเลือกเรียนหลักสูตรการศึกษา 
พื้นฐาน ในกรณีที่

• ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขการเข้าศึกษาส�าหรับ
หลักสูตรที่ท่านต้องการศึกษา

• ท่านกลับมาศึกษาหลังจากห่างหายไปจาก
การศึกษาอย่างเป็นทางการระยะหนึ่ง

• ท่านก�าลังหาโอกาสเปลี่ยนแปลงแนวทาง
เราขอเสนอหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานทั้งที่เป็น
แบบมีการประเมินและไม่มีการประเมิน

Ara เป็นสถาบันการศึกษาส�าหรับ วีซ่าส�าหรับ
พาธเวย์ ที่ได้รับการรับรองจากส�านักงานเข้า
เมืองแห่งนิวซีแลนด์

หลักสูตรพาธเวย์ไปจนถึงสายเมนสตรีม
การศึกษาพื้นฐาน

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาการเตรียมตัวเพื่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ

พาธเวย์ระดับ 3 จนถึง ประกาศนียบัตรและอนุปริญญา

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์
สาขาการศึกษาและ 

การเตรียมตัวส�าหรับประกอบ
อาชีพระดับ 3

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์
สาขาการศึกษาและการเตรียมตัว

ส�าหรับประกอบอาชีพระดับ 4

ประกาศนียบัตรสาขาการออกก�าลังกาย

พาธเวย์สาขาการจัดการสัตว์และ
การพยาบาลสัตว์ 

พาธเวย์ด้านการกีฬา โภชนาการ 
และการส่งเสริมสุขภาพ

พาธเวย์สถาปัตยกรรมศึกษาและ
การก่อสร้าง

พาธเวย์สาขาสุขภาพ

พาธเวย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ara.international.ac.nz/pathways

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาสุขภาพ
และสุขภาวะ 

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขาผู้ช่วย
พยาบาล

อนุปริญญาสาขาการออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย 

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขาการก่อสร้าง 
การจัดการการก่อสร้าง 
การส�ารวจปริมาณงาน

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขา 
การจัดการสัตว์ 

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขา
เทคโนโลยีสัตว์ 
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พาธเวย์ระดับ 4 ถึงระดับปริญญา

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
โภชนาการมนุษย์ 

กิจกรรมทางกายภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยี 
โยธา 
ไฟฟ้า 

เครื่องกล

พาธเวย์การจัดการประยุกต์ และ 
ICT

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

พาธเวย์สถาปัตยกรรมศึกษาและ
การก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์
สาขาการศึกษาและ 

การเตรียมตัวส�าหรับประกอบ
อาชีพระดับ 4

พาธเวย์วิศวกรรมศาสตร์

พาธเวย์การเตรียมตัวเข้าศึกษา
สาขาสุขภาพ

ปริญญาตรีสาขาการจัดการประยุกต์ 

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศึกษา 

ปริญญาตรีสาขาการก่อสร้าง 

ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล

ปริญญาตรีสาขาผดุงครรภ์ 

ปริญญาตรีสาขาสุขภาพของระบบกล้ามเน้ือ
และกระดูก
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การพาณิชยกรรม
หลักสูตรธุรกิจที่ได้รับการรับรองจากภาคอุตสาหกรรมของ Ara เน้น
หนักในการเตรียมตัวที่ดีเยี่ยมให้กับท่านในด้าน ทักษะด้านองค์กรและ
การวิเคราะห์ วิธีการเชิงนวัตกรรม และความสามารถในการออกแบบ
และน�าใช้โซลูชั่นส�าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง 

ท่านจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจในท้องถิ่นที่จะน�า
ความรู้ของตนเองทั้งภายในและนอกรอบรั้วสถาบัน ท่านจะได้รับโอกาส
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของท่านผ่านโครงการวิจัยในโลกแห่งความเป็น
จริงและการใช้เวลาอยู่ในสถานประกอบการมาแบ่งปัน

• การบัญชี – ผู้ช่วยสมุห์บัญขี ผู้จัดการส�านักงาน
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ผู้จัดการการเงิน รองผู้ตรวจสอบบัญชีได้

รับอนุญาต
• การตลาด
• การจัดการธุรกิจ
• การจัดการโครงการ
• การจัดการงานอีเวนท์
• การจัดการการขายและการขายปลีก
• โลจิสติคส์ 
• ผู้ประกอบการ 
• การวางแผนการเงิน 
• การจัดการปฏิบัติการ

ท่านจะท�างานร่วมกับภาคธุรกิจจริงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในปริญญาของท่านโดยการน�าใช้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา อย่างน้อย 
200 ชั่วโมง ท่านจะได้ท�าโครงการวิจัยที่ส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
เชี่ยวชาญที่ท่านเน้นหนักให้แก่องค์กรที่รับท่านเข้าฝึกงานด้วย จุดมุ่ง
หมายคือการน�าเอาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดเข้าไปใช้
ในโอกาสและความท้าทายในชีวิตจริง

ท่านจะได้ท�างาน 200 ชั่วโมง พร้อมกับการท�าโครงการวิจัยในสภาวะ
ธุรกิจที่แท้จริง โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตจะช่วยให้นักศึกษาที่
ผ่านทางด้านวิชาการมาแล้วได้รับโอกาสในการหาทักษะในสาขาเพิ่ม
เติมที่สามารถช่วยให้ได้รับการจ้างงานง่ายขึ้น

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

โครงการการศึกษาร่วม 
(ส�าหรับนักศึกษาเพื่อปริญญา)

โครงการภาคอุตสาหกรรม  
(นักศึกษาในหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติ)

สเตฟาน โคลส์เพียเออร์ก ราฮูนาแธน | เดนมาร์ก
ปริญญาตรีสาขาการจัดการประยุกต์ 

ผมชอบอาจารย์ท่ีน่ี เพราะท่าน
เป็นกันเองและพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ”

www.ara.ac.nz/business

“
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ICT
หลักสูตร ICT แบบหยั่งลึกของเราได้พัฒนามาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปัจจุบันและตรงประเด็น หลักสูตรนี้ผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและทักษะทางปฏิบัติ และสอนโดยมืออาชีพที่มี
ประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม ท่านจะจบออก
ไปอย่างมีความรู้และมีทักษะทางปฏิบัติที่นายจ้างต้องการ ท่านจะมี
ความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงในที่ท�างานนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้า
ท�างาน

เขตแคนเทอร์เบอรีเป็นที่ตั้งของภาคเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่สอง
ของประเทศ มีการจ้างงานมากกว่า 15,000 คน ส่งออกผลิตภัณฑ์โดย
มีมูลค่ารวมมากกว่าปีละ $1 พันล้านและสร้างรายได้ปีละ $2.4 พันล้าน
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

หากท่านก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน ICT ที่ Ara ท่านจะได้
ท�างานภายในสภาวะธุรกิจจริงที่ท่านจะเอาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาน�าใช้ 
และได้ท�าโครงการเชิงปฏิบัติครบ 450 ชั่วโมง ให้แก่องค์กรที่รับท่านเข้า
ฝึกงาน โอกาสเดียวกันนี้อาจเปิดให้แก่นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
สาขา ITC อีกด้วย

โครงการการศึกษาร่วม

ซามานธา เทียน | จีน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร

หลักสูตรเสนอโอกาสฝึกงาน 
ซึ่งส่งผลต่อให้ได้รับการเสนอ
ให้เข้าท�างาน”

www.ara.ac.nz/ict

• ฝ่ายช่วยเหลือทาง IT  • การบริหารเครือข่าย
• การพัฒนาซอฟต์แวร์ • ฝ่ายเทคนิคให้ความช่วยเหลือ
• การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ • การวิเคราะห์ระบบ
• การจดัการโครงการ • การจดัการเครือข่าย
• การพัฒนาแอพลิเคชัน่ • ผู้เชีย่วชาญงานสนับสนุน
• บรกิารฐานข้อมลู • การพัฒนาสือ่เชงิโต้ตอบ
• วศิวกรรมซอฟต์แวร์ • การวิเคราะห์ธรุกจิ
• การวเิคราะห์ตรวจสอบ • การจดัการ ICT
• บทบาทท่ีเกีย่วข้องกบั IT อ่ืนๆ

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

25
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• สถาปัตยกรรม – ผู้สร้างโมเดลทางสถาปัตยกรรมแบบ 3D, นัก
ออกแบบสถาปัตยกรรม

• การจัดการการก่อสร้าง – ผู้จัดการสถานที่ก่อสร้าง
• การส�ารวจปริมาณงาน – นักส�ารวจปริมาณงาน
• การออกแบบภายใน – นักออกแบบภายใน นักออกแบบฉากโรงละคร
• วิศวกรรมโยธา – นักเทคนิควิศวกรรมและนักเทคนิควิทยา นัก

ออกแบบ ผู้ก�ากับงานการก่อสร้าง วิศวกรการขายหรือวิศวกร
โครงการ และทางเลือกในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
ออกแบบและก่อสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

• วิศวกรรมไฟฟ้า – นักเทคนิควิศวกรรมและนักเทคนิควิทยาทางด้าน
พลังงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และโทรคมนาคม

• วิศวเครื่องกล – นักเทคนิควิศวกรรมและนักเทคนิควิทยา นักออกแบบ
วิศวกรรม วิศวกรการผลิต หัวหน้าทีมบ�ารุงรักษา วิศวกรการขายหรือ
วิศวกรการประกันคุณภาพ และทางเลือกในการท�างานที่เกี่ยวข้อง
จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมระดับสูง และการผลิตที่มีฐานอยู่
ในตัวเมืองไปจนถึงโรงงานแปรรูปทางการเกษตร

• การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย – ผู้ปฏิบัติงานกับ CAD, นัก
ออกแบบ CAD, นักออกแบบผลิตภัณฑ์

วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ของเราเปิดสอนในสภาวะที่ปลุกเร้าซึ่งก่อ
ให้เกิดการไต่ถามและสนับสนุนระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติอย่างสมดุล ภายในตึกอาคารที่สร้างขึ้นมาเป็นการเฉพาะอย่างน่า
ประทับใจ ท่านจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและมีสาย
สัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เราท�างานร่วมกันกับธุรกิจ สถาบัน และองค์กรทางด้านวิศวกรรมต่างๆ 
อย่างหลากหลายเพื่อการฝึกงาน การจ้างงาน และโครงการวิจัยระดับล�้า
น�าสมัยเพื่อพัฒนาทักษะของท่านเพิ่มมากขึ้น

www.ara.ac.nz/engineering

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

ดินห์ วัน เหวิน | เวียดนาม
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (เครื่องกล)

Ara ให้ความรู้เชิงปฏิบัติ
มากกว่าท่ีคุณได้รับใน
มหาวิทยาลัย”

หลักสตูรวศิวกรรมศาสตร์
ระดบั 6 และ 7 ท่ี Ara ได้รับ 
การรับรองจากสมาคม 
วศิวกรรมแห่งนิวซแีลนด์
เพราะได้ผ่านเงือ่นไข Dublin 
and Sydney Accords

ปรญิญาตรีสาขาการก่อสร้าง 
(การส�ารวจปรมิาณงาน) 
และประกาศนียบัตรสาขา
การส�ารวจปรมิาณงานได้
รบัการรบัรองในการเป็น
สมาชกิภาพจากสถาบันแห่ง
นิวซแีลนด์ของนักส�ารวจ
ปรมิาณงาน

“
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สุขภาพ
หลักสูตรด้านสุขภาพของเรามุ่งให้ท่านได้รับการฝึกฝน ความรู้ 
ประสบการณ์ และสายสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อน�าเอาทักษะและ
คุณภาพส่วนบุคคลของท่านไปให้กับสถานที่ท�างานที่มีความต้องการ

ไม่ว่าพาธเวย์ใดที่ท่านเลือกเรียน คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี
จะช่วยให้ท่านเริ่มต้นด้วยดีในการประกอบอาชีพ ท่านจะได้เรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพที่มีประสบการณ์ที่พร้อมแบ่งปันความรู้ของตนเอง

‘มานาว่า' (Manawa) เป็นสถานบริการด้านสุขภาพใหม่เอี่ยมที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอยู่ในไครสต์เชิร์ช ตั้งอยู่ไม่ไกลไปจาก
โรงพยาบาลของเมืองเพียงแค่การเดินเพียง 2 นาทีเท่านั้น เปิดเมื่อ
กรกฎาคม ปี 2018 มีเครื่องมือเพื่อการฝึกอบรมและการจ�าลอง และได้
รับการออกแบบมาให้เอื้อต่อความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
นักศึกษา นักวิชาการ และมืออาชีพด้านสุขภาพ

ปกติแล้วบัณฑิตของ Ara มีอัตราการเข้าท�างานพยาบาลระดับสูงสุดใน
นิวซีแลนด์ ในปี 2017 พบว่า 94% ของบัณฑิตพยาบาลได้รับการจ้าง
งานภายในเวลา 4 เดือนหลังจากที่ได้สอบระดับชาติแล้ว

www.ara.ac.nz/healthcare

www.ara.ac.nz/social-services

• การดูแลสุขภาพ – ผดุงครรภ์ ผู้ถ่ายภาพรังสี นักเทคนิควิทยาด้าน
วิทยุการแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้รักษาโรคกระดูก

• บริการทางสังคม – นักสังคม ผู้สนับสนุนสุขภาพจิต นักสนับสนุน
ชุมชน

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

โซอ้ี เหลียว  | จีน
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาการศึกษาและการ 
เตรียมตัวเพ่ือการประกอบอาชีพ  
(พาธเวย์ด้านการเตรียมตัวเข้าศึกษาสาขาสุขภาพ)

หลักสูตรยอดเยี่ยมจริงๆ – ฉัน
พร้อมแล้วส�าหรับขั้นต่อไป”
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• วิทยาศาสตร์ – นักเทคนิคในห้องปฏิบัติการ พยาบาลสัตว์ นักเทคนิค
การวิจัย พนักงานในสวนสัตว์ นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ผู้จัดการโรงเลี้ยง
สุนัข

• สงเสริมสุขภาพ –  นักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ให้ค�าปรึกษาด้าน
สุขภาพ/รูปแบบการใช้ชีวิต นักส่งเสริมสุขภาพ

• โภชนาการมนุษย์ – นักโภชนาการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการ
• วิทยาศาสตร์การกีฬา – นักวิเคราะห์สมรรถภาพ ผู้ฝึกสอนความ 

แข็งแรงและปรับสภาพร่างกาย นักบ�าบัดการกีฬา ผู้ฝึกสอนฟิตเนส
แบบกลุ่ม ผู้ฝึกส่วนบุคคล ผู้จัดการโรงยิม

วิทยาศาสตร์
มีบทบาทต่างๆ เพิ่มมากขึ้นส�าหรับนักคิดเชิงปฏิบัติและเชิงวิเคราะห์เพื่อ
ให้ได้รับความแตกต่างอย่างมีนัยส�าหรับบุคคลและทั้งชุมชน

คุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ของเราได้พัฒนามาด้วยความร่วมมือกับนายจ้าง
งานเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สอนโดยมืออาชีพ
ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ คุณวุฒิเหล่านี้ได้รับการออกแบบมา
ส�าหรับอาชีพเชิงปฏิบัติ ซึ่งท่านสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรรมที่ท่านเลือกนับตั้งแต่ 
วันแรกที่เข้าท�างาน

www.ara.ac.nz/science

www.ara.ac.nz/sportscience

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

นิชา ดังเกล | เนปาล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ

อาจารย์ทุกท่านช่วยเหลือ
อย่างมากและเป็นกันเอง”
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งานการบริการ และ 
อุตสาหกรรมการ
บริการ
ไม่ว่าท่านอยากเป็นพ่อครัว คนท�าขนมปัง ผู้เชี่ยวชาญงานการบริการ 
ช่างเสริมสวย ช่างออกแบบท�าผม ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวหรือ
เจ้าของกิจการการท่องเที่ยว ภาควิชางานการบริการและอุตสาหกรรม
บริการของเรามีทางเลือกในการศึกษาเพื่อช่วยให้ความฝันของท่าน
เป็นความจริง

ท่านจะเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่หลงใหลในอุตสาหกรรมของตนเอง
และมีประสบการณ์มากมายเพื่อน�ามาแบ่งปันให้กับท่าน อาคารศึกษา
ของเรามีความเป็นเลิศและมีห้องครัวเพื่อการพาณิชย์ 5 ห้อง มีห้อง 
อบขนมปัง ร้านอาหารส�าหรับฝึกอบรม 2 ร้าน (ร้าน Visions ใน  
ไครสต์เชิร์ช และร้าน Starz ในทิมารู) ร้านกาแฟและบาร์ส�าหรับ
ฝึกหัด ห้องส�าหรับบาริสต้า ห้องแต่งผมและเสริมสวย และห้องจ�าลอง
การจองห้องพักและการการดูแลความสะอาดห้องพัก

เราเป็นสถาบันแห่งแรกในนิวซีแลนด์ที่หลักสูตรการปรุงอาหาร
และการอบขนมปังทั้งหมดได้รับการรับรองจากสมาคม World 
Association of Chefs’ Societies 

Ara (รวมถึงที่เป็นชื่อเดิม CPIT และ 
Aoraki Polytechnic) ได้รับรางวัล 
Nestle Toque d’Or Supreme 
Award ถึง 16 ครั้งจากทั้งหมด 28 ครั้ง 
นับตั้งแต่ที่เริ่มต้นเมื่อปี 1991

www.ara.ac.nz/hospitality

• การปรุงอาหาร – พ่อครัว คนอบขนมปัง ผู้ให้การบริการจัดเลี้ยง
• งานการบริการ – ผู้เสริฟในร้านอาหาร คนชงกาแฟ พนักงานต้อนรับ

ในโรงแรม ผู้ประสานงานตามใบงาน พนักงานต้อนรับในโรงแรม
• การเดินทางและการท่องเที่ยว – ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว พนักงานสาย

การบินและเรือส�าราญ มัคคุเทศก์
• การเสริมสวย – นักบ�าบัดความงาม ช่างแต่งหน้า นักเทคนิคการท�าเล็บ 

ผู้ให้ค�าปรึกษาการดูแลผิว ตัวแทนการขาย ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน/
คลินิกเสริมสวย

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

โจแอนน่า จอห์นนี | อินเดีย
อนุปริญญาสาขาการปรุงอาหาร (ขั้นก้าวหน้า)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
นักศึกษามีความเป็นกันเองดี 
เปิดเผย และร่าเริง”
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• ศิลปะและการออกแบบ – นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย นักสร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว นักออกแบบเครื่องประดับ

• แฟชั่น - นักออกแบบแฟชั่น ผู้จัดแฟชั่น นักออกแบบสไตลิสต์
• ถ่ายรูป – ช่างถ่ายรูปมืออาชีพ ศิลปินภาพถ่าย
• สื่อและการสื่อสาร (การกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) – ช่างกล้อง 

นักตัดต่อรายการ กระบวนการหลังการผลิต การสร้างเทคนิคพิเศษ
ทางภาพ ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ผู้ประกาศรายการวิทยุ 
นักหนังสือพิมพ์ ผู้อ�านวยการสร้าง 

• ดนตรีและการแสดง – ผู้แสดง นักร้อง นักเต้น นักดนตรีรับจ้าง ผู้
อ�านวยการโรงละคร นักแต่งเพลง ผู้แต่งท�านองเพลง ผู้จัดการศิลปิน

การสร้างสรรค์
ความสามารถพิเศษ ความเฉลียวฉลาด แรงบันดาลใจของท่านจะได้รับ
การส่งเสริมด้วยคุณวุฒิด้านการสร้างสรรค์ที่หลากหลายของเรา 

หลักสูตรของเราสอนโดยมืออาชีพภาคอุตสาหกรรมและเน้นในการส่ง
เสริมความคิดริเริ่มของท่านและการพัฒนาทักษะที่ท่านจ�าเป็นต้องใช้เพื่อ
ให้เกิดความส�าเร็จในภาคที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้

Ara เน้นให้ความส�าคัญในการลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นลักษณะหลักของการ
ศึกษาสาขานี้ โดยให้มีการฝึกอบรมอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วย
ให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับระดับสมรรถภาพที่จ�าเป็นส�าหรับสถานประกอบ
การ และมีความพร้อมที่จะเริ่มท�างานในระดับสูงเมื่อจบการศึกษาออกไป

www.ara.ac.nz/art-and-design

www.ara.ac.nz/music-arts

www.ara.ac.nz/music-theatre

www.ara.ac.nz/broadcasting

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

สึมูกิ ทานิกูชิ | ญี่ปุ่น
อนุปริญญาสาขาการถ่ายรูปแบบมืออาชีพ

หลักสตูรน้ีเป็นการเรียนท่ีเน้น
การปฏบัิติ และผมสามารถ
เรียนรูทั้กษะต่างๆ มากมายได้
อย่างรวดเร็ว”
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ภาษา  
และการศึกษา
คุณวุฒิสาขาภาษาหรือการศึกษาจะท�าให้ท่านสามารถส่งเสริมความ
สัมพันธ์และช่วยให้ผู้อื่นได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง

เราขอเสนอหลักสูตรภาษาด้วยภาษาเมารีและภาษาญี่ปุ่น ทั้งสอง
ภาษานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่เพื่อให้
คล่องแคล่วมากขึ้น พร้อมกับการให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมได้
เป็นอย่างดี

หลักสูตรการศึกษาของเราประกอบด้วยการศึกษานอกห้องเรียนและ
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษานอกห้องเรียน
ของเราที่ Ara เน้นความยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
กลางแจ้งที่หลากหลายและสวยงามที่อยู่ไม่ไกลไปจากวิทยาเขต 
ไครสต์เชิร์ชและทิมารูของเราให้มากที่สุด

www.ara.ac.nz/language-and-education

• ความยั่งยืนและการศึกษานอกห้องเรียน – ครูอาจารย์ผู้สอนการ
ศึกษานอกห้องเรียน มัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวผจญภัยและการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ มัคคุเทศก์เพื่อการนันทนาการหรือเพื่อการอนุรักษ์ ผู้
สอนสกี/สโนว์บอร์ด

• ภาษาศาสตร์ – ล่ามแปลภาษา ผู้แปลทางธุรกิจ ผู้ประกอบการ ครู
อาจารย์ผู้สอนภาษา

ผู้ที่จบในหลักสูตรเหล่านี้ได้
เข้าท�างานต่างๆ ดังนี้

อาร์เธอร์ มาชาโด | บราซิล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาความย่ังยืนและการศึกษา
นอกห้องเรียน

ผมสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่าง 
ตลอดเส้นทางการศึกษา
ท้ังหมด”
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กระบวนการสมัครส�าหรับนักศึกษานานาชาติ

เราเข้าใจดีว่าบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพหรือสถานการณ์ซึ่งมีผลต่อแผนการศึกษากับเราของท่าน ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่ท่าน 
ควรท�าความเข้าใจกับนโยบายการคืนเงินของ Ara ซึ่งขึ้นกับ ‘เส้นทางการศึกษา’ ของนักศึกษา ซึ่งหมายถึงระยะเวลาของหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในใบ
แจ้งช�าระเงินและได้รับการช�าระพร้อมกับการเข้าเรียน ข้างล่างนี้เป็นชาร์ตแสดงการค�านวณเงินคืน

นโยบายการคืนเงิน

ข้อพิจารณาเพ่ือการรับคืนเงิน จ�านวนเงินคืน  
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมการจดัหา
ครอบครัวโฮมสเตย์

เอกสารท่ีนักศึกษาต้องส่งประกอบ

นักศึกษาท่ีบอกเลิกก่อนวันท่ีเริ่มการศึกษาของเส้น
ทางการศึกษา

คืนเต็มจ�านวนโดยหักค่า
ธรรมเนียมการบริหารจ�านวน 
NZ$500

ไม่คืน
แบบฟอร์มการบอกเลิกท่ีกรอกข้อมูล
ครบถ้วน  
(แบบฟอร์มแก้ไขการเข้าเรียน)  

และ 
การแจ้งบอกเลิกอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร  
(โดยอีเมลถึง intladmissions@ara.ac.nz)

นักศึกษาที่บอกเลิกภายใน 7 วันแรกของปฏิทินของ
การเริ่มต้นเส้นทางการศึกษา

80% ของค่าธรรมเนียม 
การศึกษาท่ีช�าระแล้ว 
(โดยหัก 20% เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมการบรหิาร) 

ไม่คืน

นักศึกษาที่บอกเลิกหลังจากวันที่ 7 ของปฏิทินการ
ศึกษาของการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษา ไม่คืน ไม่คืน

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์ไม่อนุมัติ
วีซ่านักศึกษา

คืนเตม็จ�านวนโดยหักค่าธรรมเนียม
การบริหารจ�านวน $500 ไม่คืน

ค�าแจ้งอย่างเป็นทางการของส�านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมอืงแห่งนิวซแีลนด์ท่ีปฏเิสธ 
การย่ืนค�าขอวซ่ีานักศึกษา

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์ปฏิเสธการ
ขอต่อวีซ่านักศึกษาด้วยสาเหตุการเข้าเรียนไม่เต็ม
เวลา ผลการเรียนไม่เป็นที่พอใจ และ/หรือยื่นค�าขอวีซ่า
ล่าช้า (มาตรา 61) 

80% ของค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาท่ีได้ช�าระแล้ว  
(หัก 20% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

หรือ การคืนเงินจะปันส่วนตามวัน
ท่ีเข้าศึกษาเป็นวันสุดท้าย 

ไม่คืน ค�าแจ้งอย่างเป็นทางการของส�านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมอืงแห่งนิวซแีลนด์ท่ีปฏเิสธ 
การย่ืนค�าขอวซ่ีานักศึกษา

Ara เป็นผู้ยกเลิกการเข้าศึกษา ไม่คืน ไม่คืน จดหมายแจ้งสิ้นสุดการเข้าศึกษา

การพิจารณาด้วยความเห็นอกเห็นใจ (พิจารณาเฉพาะ
เมื่อโอกาสการบอกเลิกอยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษาและมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขการพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
รวมถึงนโยบายการพิจารณาด้วยความเห็นอกเห็นใจ)

จ�านวนเงินคืนจะได้รับการ
พิจารณาเป็นรายๆ ไป

ผลการตัดสินให้
คืนเงินจะได้รับการ
พิจารณาเป็นรายๆ 
ไป

เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนขอคืน
เงินและแบบฟอร์มขอให้พิจารณาด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ

ข้ันตอนท่ี 1 
ส่งใบสมัครของท่าน

ขั้นตอนท่ี 2 
เตรียมตัวส�าหรับการขอวีซ่า

ขั้นตอนท่ี 3 
เดินทางไปยังนิวซีแลนด์

กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ หรือ 
แบบดิจิตัล หรือท่ีเป็นแบบฟอร์ม

ตรวจสอบว่าท่านได้กรอกแบบฟอร์ม
ท้ังหมดทุกส่วน และแนบเอกสารท่ี

จ�าเป็นทุกอย่าง

ส่งใบสมัครของท่าน (แบบออนไลน์ 
ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์)

รับการยืนยันเกี่ยวกับ 
ที่พัก (หากแจ้งความจ�านง)

ย่ืนค�าขอวีซ่าท่ี  
immigration.govt.nz

รายงานตัวกบัฝ่าย Admissions & 
Enrolments พร้อมแสดงหนังสอืเดนิทาง 

วีซ่า และระเบียนการศึกษา

เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์

ช�าระค่าธรรมเนียม

รับเอกสารการเสนอเพ่ือรับเข้าศึกษา
พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

เข้ารับการปฐมนิเทศ

เริ่มเข้าชั้นเรียน

แจ้งรายละเอียดการเดนิทางมาถงึของท่าน
ให้แก่ทีมงานรบัสมคัรนักศึกษานานาชาติ

รับเอกสารการเสนอเพ่ือรับเข้าศึกษา 
(offer of place) แบบไม่มีเงื่อนไข

ฝ่าย International Admissions จะประเมินใบสมัครของท่าน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 
ท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล เราอาจแนะน�าเส้นทางการศึกษาส�ารองไว้ให้ หากเห็นว่าที่ท่าน
เลือกไว้นั้นไม่เหมาะสม  จากนั้น เราจะออกเอกสารการเสนอเพื่อรับเข้าศึกษาให้ท่าน

www.ara.ac.nz/refund-policy 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่และค่าธรรมเนียม 2019

วันข้ึนปีใหม่ อังคารท่ี 1 มกราคม 

วันหลังจากวันข้ึนปีใหม่ พุธท่ี 2 มกราคม

วันไวตางิ พุธท่ี 6 กุมภาพันธ์

วันกู๊ดฟรายเดย์ ศุกร์ท่ี 19 เมษายน

วันจันทร์วันอีสเตอร์ จันทร์ท่ี 22 เมษายน

วันแอนแซค พฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี  จันทร์ท่ี 3 มิถุนายน

วนัครบรอบปีของเขตเซาธ์แคนเทอร์เบอรี่ จันทร์ท่ี 23 กันยายน

วันแรงงาน จันทร์ท่ี 28 ตุลาคม

วันครบรอบปีของเขตแคนเทอร์เบอรี่ ศุกร์ท่ี 15 พฤศจิกายน

วันคริสต์มาส พุธท่ี 25 ธันวาคม

วันบอกซิ่งเดย์ พฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม

วันท่ีอื่นๆ ที่มีความส�าคัญ

ค่าธรรมเนียมสอบ

ค่าธรรมเนียมอ่ืน

เราขอแนะน�าให้ท่านเตรียมงบประมาณ $1250 ต่อเดือนไว้ส�าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตซึ่งรวมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการด�ารง
ชีวิตทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต

นักศึกษานานาชาติ (รวมถึงนักศึกษาท่ีมาเป็นกลุ่ม) ต้องมีประกัน
สุขภาพและการเดินทางท่ียังคุ้มครองอยู่ในปัจจุบันในขณะท่ีอยู่ใน
นิวซีแลนด์ ค่าประกันส�าหรับนักศึกษาเต็มเวลา $523

ประกันสุขภาพและการเดินทาง

4 สัปดาห์ $52.40 28 สัปดาห์ $366.80

8 สัปดาห์ $104.80 32 สัปดาห์ $419.20

12 สัปดาห์ $157.20 36 สัปดาห์ $471.60

16 สัปดาห์ $209.60 40 สัปดาห์ $524.00

20 สัปดาห์ $262.00 44 สัปดาห์ $576.40

24 สัปดาห์ $314.40 48 สัปดาห์ $628.80

ค่าธรรมเนียมสอบ IELTS $385

ค่าธรรมเนียมสอบ Pearson $385

ค่าธรรมเนียมสอบ Cambridge (FCE & CAE) $310

การจัดเก็บเพ่ือการบริการนักศึกษา (หลักสูตรในสายเมนสตรีม) $250

การย่ืนขอวีซ่านักศึกษา $220

ท่ีจอดรถส�าหรับนักศึกษา $4.50 ต่อวัน

หลักสูตร ระยะ
เวลา วันเริ่มเรียน ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการบริหาร $250

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
การเตรียมสอบ IELTS  
แบบเข้ม(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
สอบ IELTS)

4 สปัดาห์ 
(ต�า่สดุ)

ทุกวนัจนัทร์ 
เร่ิม 7 มกราคม 
สิน้สดุ 20 ธนัวาคม 
(หยุด 22 - 26 เมษายน)

$390  
ต่อสัปดาห์

ภาษาอังกฤษ รวมกับ 
งานอาสาสมัคร 8 สปัดาห์ ยืดหยุ่น $3,120 

ค่าธรรมเนียมการจดัหาท่ีพัก $275

NZCEL  
(ประกาศนียบัตรแห่ง
นิวซแีลนด์สาขาภาษาอังกฤษ)

18 
สปัดาห์

ระดับ 3: 11 กพ., 22 กค.   
ระดับ 3 ประยุกต์: 11 กพ.  
22 กค., 16 กย.   
ระดับ 4 วิชาการ:  
11 กพ., 22 กค., 16 กย.  
ระดับ 5: 4 กพ., 22 กค. 

$7,750  
ต่อภาคเรียน

CELTA 4 สปัดาห์ 4 - 29 มีนาคม 
5 - 30 สิงหาคม

รอการ
ยืนยัน

หลักสูตรกลุ่มที่จัดตามความ
ต้องการ

4 สปัดาห์ 
(ต�า่สดุ)

กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม

การจัดเก็บเพ่ือการบริการ
นักศึกษา

$6  
ต่อสัปดาห์

โฮมสเตย์ ไครสต์เชิร์ช ทิมารู

ค่าธรรมเนียมการจัดหาท่ีพัก
(รวมถึงการไปรับท่ีสนามบินไครสต์เชิร์ชและ
การพาไปส่งยังครอบครัวโฮมสเตย์ใน ไครสต์เชิร์ช 
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าพาไปส่งท่ี ทิมารู ซึ่งจะคิดแยก
ต่างหาก ข้ึนกับรายละเอียดการเข้า/ออกของเท่ียวบิน)

$300 $300

ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ 
(รวมอาหาร 2 มื้อในระหว่างสัปดาห์และ 3 มื้อในวัน
หยุดสุดสัปดาห์)

$260 –

ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ 
(รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน) $285 $260

การขนส่ง
ไครสต์เชิร์ช ทิมารู

ค่ารถประจ�าทาง (ใช้บัตร Metrocard) –  

เดินทางไม่จ�ากัด
$106 ต่อเดือน $64 ต่อเดือน

ค่ารถประจ�าทาง (ใช้บัตร Metrocard) –  

สูงสุดต่อสัปดาห์
$26.50 ต่อสปัดาห์ $16 ต่อสัปดาห์

ค่ารถประจ�าทาง (ใช้บัตร Metrocard) $2.65 ต่อเท่ียว $1.60 ต่อเท่ียว

ค่ารถประจ�าทาง (เงินสด) $4 ต่อเท่ียว $2.40 ต่อเท่ียว

วิทยาเขต Ara เปิดท�างาน จันทร์ท่ี 7 มกราคม

พิธีประสาทปริญญาบัตรฤดูใบไม้ร่วง ศุกร์ท่ี 29 มีนาคม

Ara หยุดท�างาน อังคารท่ี 23 เมษายน

สิ้นสุดเวลาออมแสง อาทิตย์ท่ี 7 เมษายน

พิธีประสาทปริญญาบัตรฤดูใบไม้ผลิ ศุกร์ท่ี 20 กันยายน

เร่ิมต้นเวลาออมแสง อาทิตย์ท่ี 29 กันยายน

วิทยาเขต Ara หยุดท�างาน ศุกร์ท่ี 20 ธันวาคม
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รายการหลักสูตร

คุณวฒุิ หลักสูตร ระดับ ระยะเวลา เริ่ม

การคาด 
ค่าเล่าเรียน 
NZ$ ต่อปี โด

ยร
วม

กา
รฟ

ัง

กา
รอ

่าน

กา
รเ

ขีย
น

 ก
าร

พูด

C ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ (ทั่วไป)* 3 18 สัปดาห์ กพ.*/กค.* $7,750 IELTS 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
C ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ (ประยุกต์)* 3 18 สัปดาห์ กพ.*/กค.*/กย. $7,750 IELTS 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
C ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ* 4 18 สัปดาห์ กพ.*/กค.*/กย. $7,750 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ 5 18 สัปดาห์ กพ./กค. $7,750 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

ปรับพื้นฐาน
C การศึกษาและการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ* 3 6 เดือน กพ./กค. $9,985 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
C การศึกษาและการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ* 4 6 เดือน กพ./กค. $9,985 IELTS 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0

สถาปัตยกรรมศึกษา
G การจัดการการก่อสร้าง 7 1 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G การส�ารวจปริมาณงาน 7 1 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B การศึกษาสถาปัตยกรรม 7 3 ปี กพ. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B
การก่อสร้าง (เน้นความช�านาญเฉพาะทางด้านการจัดการการก่อสร้างและ
การส�ารวจปริมาณงาน) 7 3 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 2 ปี กพ. $21,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D
การก่อสร้าง (เน้นความช�านาญเฉพาะทางด้านการจัดการการก่อสร้างและ
การส�ารวจปริมาณงาน) 6 2 ปี กพ./กค. $21,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D การออกแบบภายใน (ที่อยู่อาศัย) 5 1 ปี กพ. $21,920 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การสร้างสรรค์

B
การออกแบบ (เน้นความช�านาญเฉพาะทางด้านทัศนศิลป์ประยุกต์ แฟชั่น การ
ออกแบบเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ และนิเทศทัศน์) 7 3 ปี กพ. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D ศิลปะและการออกแบบ 5 1 ปี กพ. $21,920 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D สื่อดิจิตัลและการออกแบบ 5 1 ปี กพ. $21,920 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C ความคิดสร้างสรรค์ 4 6 เดือน กพ./กค. $10,960 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C สื่อดิจิตัลและการออกแบบ 4 6 เดือน กค. $10,960 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C แฟชั่น 4 6 เดือน กพ./กค. $10,960 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

ธุรกิจ
G บัญชี 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การจัดการประยุกต์ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  ระบบสารสนเทศธุรกิจ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G การเปลี่ยนสภาพและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G การจัดการงานอีเวนท์ 7 1 ปี กพ. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การจัดการงานการบริการ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การตลาดและการขาย 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การจัดการปฏิบัติการและการผลิต 7 1 ปี กพ./กค./ตค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การจัดการโครงการ 7 1 ปี กพ./กค./ตค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  การจัดการยุทธศาสตร์ 7 1 ปี กพ./กค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G  โลจิสติคส์ห่วงโซ่อุปทาน 7 1 ปี กพ./กค./ตค. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B การจัดการประยุกต์ (โดยเน้นเฉพาะทาง) 7 3 ปี กพ./กค. $19,340 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D ธุรกิจ 5 1 ปี กพ./กค. $19,340 IELTS 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
C บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 4 6 เดือน กพ./กค. $9,670 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 3 6 เดือน กพ./กค. $9,670 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

การสื่อสารและสื่อ
B การสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 7 3 ปี กพ. $23,660 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C สื่อการสื่อสาร 4 6 เดือน กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

คอมพิวเตอร์และ ICT
G  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 7 1 ปี กพ./กค. $21,360 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 7 3 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D ระบบเครือข่าย 6 1 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D การบริหารงานระบบ 6 1 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D การออกแบบและการพัฒนาเว็บ 5 1 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D การสนับสนุนทางวิชาการส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ* 4 6 เดือน กพ./กค. $10,310 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

เงื่อนไขคะแนน IELTS ในการเข้าศึกษา

ค�าอธิบายสัญลักษณ์:    C  ประกาศนียบัตร   D  อนุปริญญา   B  ปริญญา   G  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   P  สูงกว่าปริญญาตรี   M  ปริญญาโท
*เปิดสอนในทิมารูด้วย     **เงื่อนไขในการเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง     +คะแนน IELTS ที่เสนอไว้ส�าหรับการเข้าศึกษายังต้องรอการอนุมัติจาก NZQA
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วิศวกรรมศาสตร์
G การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 7 1 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B เทคโนโลยีวิศวกรรม (ไฟฟ้า) 7 3 ปี กพ. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
B เทคโนโลยีวิศวกรรม (โยธา) 7 3 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
B เทคโนโลยีวิศวกรรม (เครื่องกล) 7 3 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
D วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 6 2 ปี กพ. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 6 2 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 6 2 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

งานการบริการ และ  อุตสาหกรรมการบริการ
G  การจัดการงานการบริการ 7 1 ปี กพ./กค. $20,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B การท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการจัดการงานการบริการ 7 3 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D การจัดการงานการบริการ 5 & 6 2 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D การประกอบอาหาร (ก้าวหน้า) – เน้นการประกอบอาหาร*  4 & 5 2 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D การประกอบอาหาร (ก้าวหน้า) – เน้นแบบปาติซิเย่* 4 & 5 2 ปี กพ./กค. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C การอบขนมปัง (มือสมัครเล่น) (ผู้อบขนมปังเป็นอาชีพ)* 4 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C การบริการอาหารและเครื่องดื่ม* 3 & 4 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
C การท่องเที่ยวและการเดินทาง 3 & 4 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

การแต่งผมและเสริมสวย
D การเสริมความงามและการถอนเส้นขน* 5 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C การเสริมความงาม* 4 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

สุขภาพ
M วิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 1.5 ปี กพ./กค. $33,740 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
M การพยาบาล 9 2 ปี กพ./กค. $33,740 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
P วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 1 ปี กพ./กค. $24,540 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
G สุขภาพ 7 1 ปี กพ./กค. $22,370 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
G พยาบาล 7 1 ปี กพ./กค. $22,370 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B การสร้างภาพทางการแพทย์ 7 3 ปี กพ. $22,370 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
B ผดุงครรภ์ 7 3 ปี มค. $22,370 IELTS 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0
B สุขภาพระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 7 3 ปี มค. $22,370 IELTS 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0
B การพยาบาล* 7 3 ปี กพ./กค. $22,370 IELTS 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5

B
การพยาบาล  
(เชือ่มกบัปริญญาโทสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลัยแคนเทอร์เบอร่ี) 7 2 ปี กพ. สอบถาม IELTS 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5

B สังคมสังเคราะห์ 7 4 ปี กพ. $22,370 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
D ผู้ช่วยพยาบาล 5 1.5 ปี มีค. $21,920 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

ภาษานานาชาติ
B ภาษาศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น) 7 3 ปี กพ. $20,620 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C ภาษาญี่ปุ่น 4 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C ภาษาญี่ปุ่น (พื้นฐาน) 3 6 เดือน กพ. $10,310 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

การศึกษานอกห้องเรียน
M การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 9 1.5 ปี กพ./กค. สอบถาม IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
P การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 8 1 ปี กพ./กค. สอบถาม IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
G ความยั่งยืน และการศึกษานอกห้องเรียน 7 1 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B ความยั่งยืน และการศึกษานอกห้องเรียน 7 3 ปี กพ./กค. $21,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C การศึกษานอกห้องเรียน 4 34 สัปดาห์ กพ. $21,920 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

การแสดง
B ศิลปะการดนตรี 7 3 ปี กพ. $21,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B ทัศนศิลป์ (ละครเพลง) 7 3 ปี กพ. $21,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C การแสดงดนตรีร่วมสมัย 4 1 ปี กพ. $21,260 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

วิทยาศาสตร์
G เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ 7 1 ปี กพ./กค. $22,360 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
B วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 7 3 ปี กพ./กค. $22,360 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 1 ปี กพ./กค. $19,970 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
D วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 1 ปี กพ./กค. $19,970 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
D การพยาบาลสัตว์ 6 1 ปี กพ. $20,090 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
C เทคโนโลยีสัตว์ (สาขางานผู้ช่วยพยาบาลสัตว์) 5 1 ปี กพ. $19,970 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
C การจัดการสัตว์ สาขาสัตว์เลี้ยง 4 1 ปี กพ. $19,970 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

เงื่อนไขคะแนน IELTS ในการเข้าศึกษา

ara.international.ac.nz/programme-listing

ค�าอธิบายสัญลักษณ์:    C  ประกาศนียบัตร   D  อนุปริญญา   B  ปริญญา   G  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   P  สูงกว่าปริญญาตรี   M  ปริญญาโท
*เปิดสอนในทิมารูด้วย     **เงื่อนไขในการเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง     +คะแนน IELTS ที่เสนอไว้ส�าหรับการเข้าศึกษายังต้องรอการอนุมัติจาก NZQA



เงื่อนไขใน “ระเบียบปฏิบัติฯ”
Ara ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามและมีพันธะกับ“ระเบียบปฏิบัติฯ” ค.ศ. 2016 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (“การให้ความดูและเอาใจใส่แก่นักเรียน
นักศึกษานานาชาติ") ซึ่งบริหารโดยส�านักงานคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ 
(NZQA) ท่านสามารถขอรับเอกสาร “ระเบียบปฏิบัติฯ” ดังกล่าวได้ท่ี
สถาบันแห่งน้ี หรือจากเว็บไซท์ของ NZQA ท่ี
www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

การเข้าเมือง
รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับเงื่อนไขวีซ่าและใบอนุญาต ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับสิทธิในการรับจ้างท�างานในนิวซีแลนด์ในขณะท่ีก�าลังศึกษา 
และเงื่อนไขในการรายงาน สามารถหาได้ท่ีส�านักงานตรวจคนเข้า
เมืองแห่งนิวซีแลนด์ และเข้าไปดูได้ท่ี
www.immigration.govt.nz

คุณสมบัติส�าหรับบริการสุขภาพ
นักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิรับบริการสุขภาพของรัฐในขณะ
ท่ีอยู่ในนิวซีแลนด์ หากท่านรับการรักษาพยาบาลในระหว่างท่ีท่าน
มาเย่ียมเยือน ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเหล่าน้ัน
ท้ังหมดเอง รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสุขภาพ
ของรัฐสามารถหาได้ท่ีกระทรวงสุขภาพ และสามารถเข้าไปดูได้ท่ี 
www.moh.govt.nz

การประกันอุบัติเหตุ
หน่วยงาน Accident Compensation Corporation เป็นผู้ให้การ
ประกันอุบัติเหตุส�าหรับชาวนิวซีแลนด์ท้ังหมด ผู้พักอาศัยถาวร รวมถึง
ผู้ท่ีมาเย่ียมเยือนนิวซีแลนด์ชั่วคราว แต่ท่านอาจยังต้องรับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องอ่ืนเองท้ังหมด รายละเอียดเพ่ิม
เติมสามารถเข้าไปดูได้ท่ีเว็บไซท์ของ ACC ได้ท่ี 
www.acc.co.nz 

การประกันสุขภาพ
Ara ตัง้เงือ่นไขให้นักศึกษานานาชาติทุกคนต้องมกีารประกนัการเดนิทาง 
และการประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขทาง
กฎหมายภายใต้"ระเบียบปฏิบัติส�าหรับการให้ความดูและเอาใจใส่แก่
นักเรียนนักศึกษานานาชาติ" ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งนิวซีแลนด์ 
Ara ขอแนะน�าบริการประกันของ Allianz StudentPlus ซึ่งจัด
กรมธรรม์ให้เหมาะกับนักศึกษาของเรา เป็นการเฉพาะ  
รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถหาได้ท่ี
www.ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand

โทรศัพท์: +64 3 940 8389 

อีเมล: international@ara.ac.nz

www.ara.ac.nz/international
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