ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์มีระบบการศึกษาที่แบ่งออกเป็นดังนี้
ระดับอนุบาลศึกษา (Kindergarten หรือ Pre-School)
การศึกษาภาคไม่บังคับ เริ่มรับนักเรีย นตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ ส่วนใหญ่
จะไม่รับนักศึกษาต่างชาติ
ระดับประถมศึกษา (Elementary School)
การเรีย นการสอนในระดับประถมศึกษาจะจัดชั้นตามอายุ
โดยมี
อาจารย์ประจําชั้นที่เป็นผู้สอนวิชาพื้นฐานต่างๆ ทั้งหมด ส่วนวิชาหลักใน
ระดับนี้คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ และวิชาทางศิลปะ
การวัดผลจะอาศัย การประเมินจากครูผู้สอนเป็นหลัก
โรงเรีย นประถมศึกษาของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโรงเรีย นแบบสหศึกษา
แบบไปกลับ ส่วนโรงเรีย นเอกชนมีทั้งแบบสหศึกษาและแยกหญิงชาย ทั้ง
แบบประจําและไปกลับ
ในระดับนี้ส่วนใหญ่จะไม่รับนักศึกษาต่างชาติ
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary - High School)
โรงเรีย นมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรีย นต่างชาติตั้งแต่ระดับ
ชั้นปีที่ 9-13 (อายุ 13-18 ปี) และมีโรงเรีย นกว่า 400 แห่ง (ซึ่งเป็นโรงเรีย น
มัธยมปลาย โรงเรีย นมัธยมต้นและวิทยาลัย ด้วย) เปิดสอนวิชาต่างๆ หลาก
หลาย โรงเรีย นแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรีย นการสอนเองโดยยึด
โครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษา ธิการ และต้องได้รับการรับรองคุณภาพ
จาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
โรงเรีย นมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรีย นรัฐ
ได้ทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ และส่วนใหญ่เป็นโรงเรีย นสหศึกษา มีเพีย ง
10 % ที่เป็นโรงเรีย นหญิงล้วนหรือชายล้วน มีโรงเรีย นเอกชนนอกระบบรัฐ
เพีย งไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรีย นที่จัดตั้งโดยองค์กรศาสนา และมีหลาย
แห่งที่เป็นโรงเรีย นเก่าแก่ย ึดธรรมเนีย มการเรีย นการสอนตามแบบดั้งเดิม
ของโรงเรีย นที่สืบทอดกันมายาวนาน โรงเรีย นเอกชนหลายแห่งหันมาเข้าสู่
ระบบรัฐและเป็นที่รู้จักในฐานะโรงเรีย นกึ่งรัฐกึ่งเอกชน โรงเรีย นเหล่านี้ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ย ังคงรักษาเอกลักษณ์ทางการศึกษา
(อาธิ
โรงเรีย นคาทอลิก ก็ย ังสอนหลักศาสนาคาทอลิกเช่นเดิม) นักศึกษาต่างชาติ
สามารถเข้าเรีย นทั้งในโรงเรีย นรัฐและเอกชน)
นักเรีย นทุกคนเมื่อเรีย นถึง Year 11 จะต้องสอบข้อสอบกลางของ
ประเทศเพื่อสอบรับประกาศนีย บัตร National Certificate of Education
Achievement) NCEA level 1 และสอบ NCEA level 2 ในระดับ Year 12
ซึ่งเป็นข้อสอบที่จัดโดยโรงเรีย น สําหรับนักเรีย นมุ่งต่อเรีย นมหาวิทยาลัย
จะต้องเรีย น Year 13 โดยการสอบ NCEA level 3 และนําผลสอบไปสมัคร
เรีย น
ภาคการศึกษาของโรงเรีย นมัธยมแบ่งออกเป็น 4 เทอมดังนี้
เทอม 1 กุมภาพันธ์ - เมษายน
เทอม 2 เมษายน - มิถุนายน
เทอม 3 กรกฏาคม – กันยายน
เทอม 4 ตุลาคม - ธันวาคม
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
มหาวิทยาลัย ในประเทศนิวซีแลนด์มีทั้งหมด 8 แห่ง เป็นสถาบันของ
รัฐทั้งหมด กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุก

รัฐทั้งหมด กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย 8 แห่ง
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุก
มหาวิทยาลัย มีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งในด้าน
พาณิชยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นอกจากนี้แต่ละแห่งยังมีสาขาวิชาเฉพาะด้าน
เพิ่มเติมต่างๆ กันไป บางมหาวิทยาลัย มีหลักสูตร ประกาศนีย บัตร และ
อนุปริญญา
ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระบบภาคการศึกษา (Semester) มี 2 ภาค
ภาค 1 มีนาคม - มิถุนายน
ภาค 2 กรกฏาคม – พฤศจิกายน
ระบบเทอม มี 3 เทอม
เทอม 1 มีนาคม - พฤษภาคม
เทอม 2 มิถุนายน - สิงหาคม
เทอม 3 กันยายน - พฤศจิกายน
สถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnic)
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพของนิวซีแลนด์ประกอบด้วย
สถาบันโพลีเทคนิค
และวิทยาลัย เทคโนโลยีรวม
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แห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตั้งอยู่ในเขต
เมืองใหญ่และเมืองตามภูมิภาค
สถาบันเหล่านี้เปิดหลักสูตรการ
ศึกษาและอบรมทั้งในสายวิชาการและอาชีวศึกษา มีหลักสูตรสาขา
ต่างๆ มากมายให้เลือกถึง 150 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ
อาทิ เกษตรศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ การก่อสร้างและอาคาร
สถานที่ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การประมงและการศึกษาทางทะเล
วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ย วและการต้อนรับ
ในแต่ละสายมีวิชาแยกย่อยอีกนับร้อยวิชา
โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การเตรีย มความพร้อมนักศึกษาไปสู่ระบบงานหลังจบหลักสูตร เปิด
สอนตั้งแต่ระดับประกาศนีย บัตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
สถาบันภาษา (English Language Intensive Course for Oversea Students)
สถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้งของเอกชน และขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย
หรือโพลีเทคนิคเปิดสอนหลักสูตรทั้งระยะสั้น (ต่ํากว่า 12 สัปดาห์) และระยะ
ยาวคือ 1 ปี ใช้วิธีการสอนที่ทันสมัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ตลอดทั้งปี

