
การสมัครเรียน

เนื่องจากสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ไม่มีระบบการสอบเข้า  ดังนั้น การรับ
นักศึกษาต่างชาติจึงคํานึงถึงคุณสมบัติ ผลการเรียน ระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้สมัครเป็นหลัก  ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น บางสถาบันกําหนดประสบการณ์ในการ

ทํางานขั้นต่ําไว้ด้วย 
ปีการศึกษา

ระดับมัธยม
ภาคการศึกษา ภาคเรียนแบ่งเป็น 4 เทอม คือ ระหว่างเทอมจะปิดให้นักเรียน พัก 2 
สัปดาห์ โรงเรียน
มัธยมถูกกำหนดให้มีการสอนไม่น้อยกว่า 190 วันต่อปีการศึกษา 
เทอม 1: กุมภาพันธ์ - เมษายน 
เทอม 2: เมษายน - มิถุนายน 
เทอม 3: กรกฎาคม - กันยายน 
เทอม 4: 9 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 
ระดับอุดมศึกษา

ระบบเทอมมี 3 เทอม มีนาคม - พฤษภาคม มิถุนายน - สิงหาคม กันยายน - 
พฤศจิกายน 
ระบบภาคเรียน (Semester) มี 2 ภาค คือ มีนาคม - มิถุนายน กรกฎาคม - 
พฤศจิกายน

ข้อกําหนดในการสมัครเรียน
 ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนจากชั้นที่จบมาในประเทศไทยได้
เลยในทุกเทอม แต่นักท่ีต้องการจะเลื่อนชั้นต้องควรเข้าเรียนต้นเทอม 2 ทางโรงเรียนจะ
พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนจากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับ
นักเรียนข้ึนอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน เอกสารที่ใช้ มีเพียงใบรายงานผลการ

เรียนเป็นภาษาอังกฤษ และจดหมายรับรองความประพฤติ (ถ้ามี)
 
 ระดับปริญญาตรี  ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ป ี และมีผลสอบ IELTS 6.0 
หรือ TOEFL 550 นักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยชั้นปีที ่ 1 ในเมืองไทยสามารถสมัครตรงเข้า
เรียนมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ได้เลย หากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องผ่าน 
Foundation Course ก่อน ซึ่งใช้เวลาเรียน 1 ปี หากเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมใน

นิวซีแลนด์อยู่แล้วจะต้องเรียนให้จบ Year 13 หรือเข้าเรียนในสถาบันโพลีเทคนิคก่อนใน 2 
ปีแรก แล้วโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีจึงจบปริญญาตรี 

 สถาบันโพลีเทคนิค
 เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่อายุ 18 ป ี ขึ้นไป และต้องมีผลการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเกรดเฉลี่ย 2-2.5 ขึ้นไป รับผลภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ 
TOEFL 500 ขึ้นไป โดยจะเปิดสอนเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม โดยมีวันหยุดในเดือน

พฤษภาคมและสิงหาคม ส่วนใหญ่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์และ กรกฎาคม 



 ระดับปริญญาโท จบปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง มีผลภาษา  IELTS 
6.5 หรือ TOEFL 600 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 มีประสบการณ์ทํางานสําหรับบาง

สาขาวิชา

ปริญญาเอก จบปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์การทํางาน 
แจ้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเรียงความประวัติส่วนตัวและเหตุผลในการศึกษา



เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

ผลการเรียน 
(Transcript)

ผลภาษา

อังกฤษ 
หลักฐานการ

ทํางาน

จดหมาย

รับรอง

เอกสารสําคัญที่กําหนดอื่นๆ

มัธยมศึกษา  IELTS 5.0
TOEFL 197 
ขึ้นไป หรือ 
NZQA

-  -สําเนาหนังสือเดินทางของ
นักศึกษา

-ใบสูติบัตร
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้
ปกครอง

ระดับเทคโนโลยีและ

หลักสูตรวิชาชีพ

 IELTS 5.0 
TOEFL 500 
ขึ้นไป

ถ้ามี - สําหรับผู้สมัครที่อายุต่ํากว่า 18 ปี
-สําเนาหนังสือเดินทางของ
นักศึกษา

-ใบสูติบัตร
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้
ปกครอง

ในบางสาขาวิชา

- บันทึกผลงาน Portfolio/
Audition

ปริญญาตรี  IELTS 6.0 ขึ้น
ไป TOEFL 
550  ขึ้นไป

ถ้ามี - ในบางสาขาวิชา

- บันทึกผลงาน Portfolio/
Audition

- Resume/CV
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต หรือ 
อนุปริญญาโท



ระดับปริญญาตรี

IELTS 6.5 ขึ้น
ไป หรือ 
TOEFL 600 
ขึ้นไป

 

หากกําหนด

ต้องมี

ประสบการณ์

Resume/CV (ถ้ามี)

ปริญญาโทแบบ

บรรยาย 
(Coursework)



ระดับปริญญาตรี

IELTS 6.5 ขึ้น
ไป หรือ 
TOEFL 600 
ขึ้นไป

 

หากกําหนด

ต้องมี

ประสบการณ์

ถ้ามี - Resume (ถ้ามี)
- Personal Statement (ถ้ามี)

ปริญญาโทแบบทํา

วิจัย และปริญญา

เอก (Research)



ระกับปริญญาตรี IELTS 6.5 ขึ้น
ไป หรือ 
TOEFL 600 
ขึ้นไป

 

หากกําหนด

ต้องมี

ประสบการณ์

 

อย่างน้อย 2 
ฉบับ

-โครงร่างงานวิจัย (Research 
Proposal)
-บทคัดย่อของงานวิจัยที่เคยทํา (ถ้า
มี)
-ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
- Resume
- Personal Statement
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ

ปริญญาเอก 

ระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท

IELTS 6.5 ขึ้น
ไป หรือ 
TOEFL 600 
ขึ้นไป

 

หากกําหนด

ต้องมี

ประสบการณ์

 

อย่างน้อย 2 
ฉบับ

-โครงร่างงานวิจัย (Research 
Proposal)
-บทคัดย่อของงานวิจัยที่เคยทํา (ถ้า
มี)
-ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
- Resume
- Personal Statement
-รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ



หมายเหต ุ: 
1. บางสถาบันมีข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยตรง โดยกําหนดเป็นเงื่อนไข

และระยะเวลาในการเรียนหลักสูตรภาษาของทางสถาบัน หากผลภาษาอังกฤษยังไม่
ถึงเกณฑ์ที่กําหนด 

2. เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ  สามารถนํา
เอกสารฉบับจริงเพื่อให้ทางเอ็ดเน็ทรับรองสําเนา และส่งสําเนาเพื่อการสมัครได้   

3. บางสถาบัน  กําหนดให้ส่งผลภาษาอังกฤษต้นฉบับจากทางศูนย์สอบเท่านั้น
4. หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 18 ปี  ใบสมัครต้องมีลายมือชื่อของนักศึกษา และของคุณ

พ่อคุณแม ่หรือผู้ปกครองด้วย


