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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 

โทนี เกรย์ (Tony Gray)
ประธานบริหารของ 
Ara Institute of Canterbury

เคีย โอรา ยินดต้ีอนรบัสู ่Ara

Ara เป็นศูนย์การสอบที่ได้รับการรับรองส�าหรับการสอบ IELTS การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Pearson และ OET
ผู้ประสานงานการสอบของเราสามารถช่วยเหลือท่านในการลงทะเบียนสอบ 

ศูนย์การสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองมอบหมาย
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เกีย่วกบั Ara
CPIT (ซีพีไอที) และ Aoraki Polytechnic (เอ
โอรากิ โพลีเทคนิค) ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กร
ใหม่ในชื่อ Ara Institute of Canterbury 
(อารา อินสติติวท์ อ๊อฟ แคนเทอร์เบอรี่) ขึ้น
ในปี 2016 เพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาในเขตเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

ที่ Ara พวกเราเชื่อในการเรียนรู้ที่ปรับให้
เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งมีความยืดหยุ่นและ
รับฟังความต้องการและเป้าหมายทางอาชีพ
ของนักศึกษา เราจะช่วยให้ท่านศึกษาเล่าเรียน
ได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมกับใช้เวลาที่อาศัยอยู่ใน
นิวซีแลนด์ให้คุ้มค่ามากที่สุด

ท่านจะสนุกกบัการเรียนในชัน้ท่ีมอัีตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาสงูและสามารถเข้าใช้สิง่
อ�านวยความสะดวกตามวตัถปุระสงค์ต่างๆ ของ
เราท่ีน่าตืน่ตา เรามุง่เน้นในเร่ืองความสมดลุ
ระหว่างภาคทฤษฎกีบัภาคปฏบัิติ เพ่ือให้แน่ใจ
ได้ว่าท่านจะพร้อมเข้าท�างานเม่ือท่านจบออกไป

ท�าไมจงึเลือกเข้าเรยีนท่ี  
Ara Institute of Canterbury?
Ara เป็นสถาบันการศึกษาในกลุ่ม NZQA 1 ที่
รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นเจ้าของ มีสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกที่ยอดเยี่ยมในวิทยาเขตที่ไค
รสต์เชิร์ช ทิมารู แอชเบอร์ตัน และโออามารู 
มีจ�านวนนักศึกษารายปี 17,000 คน รวม
นักศึกษานานาชาติ 1,800 คนต่อปี เรามี 

• คุณวุฒิระดับปริญญาตรีและหลัง
ปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติในสาขาวิชาที่หลากหลาย

• คณาจารย์ที่มีประสบการณ์วิชาชีพจริงและ
มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

• ชั้นเรียนขนาดเล็ก (ท่านจะมีโอกาสได้รู้จัก
กับคณาจารย์และคณาจารย์ก็จะได้รู้จักท่าน
เช่นกัน)

• ทักษะที่เป็นที่ต้องการของผู้จ้างงาน (ท่าน
จะพร้อมเข้าท�างานเมื่อท่านจบออกไป) 

• โอกาสการท�างานที่เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับท่านก่อนที่จะเข้าท�างานจริง

Ara เป็นสมาชิกของ

มคุีณวฒุมิากกว่า 
150 คุณวฒุิ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี)

อนุปริญญา (2 ปี)

ประกาศนียบัตร (1 ปี)

การศึกษาปรับพื้นฐาน (6 เดือน/1 ปี)

ภาษาอังกฤษ (4 - 50 สัปดาห์)

ปริญญาตรี (3 ปี)

ระดับหลังปริญญาตรี/ปริญญาโท 
(1 - 2 ปี) 
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การศึกษาปรับพื้นฐาน 
การศึกษาและการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ

คอมพิวเตอร์และ ICT    
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสาร)
ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสนับสนุนทางวิชาการส�าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
การบริหารงานระบบ
การออกแบบและการพัฒนาเว็บ

งานการบริการ    
บริการบาร์กาแฟ
อาหารและเครื่องดื่ม
งานการบริการ
การจัดการงานการบริการ

การประกอบอาหาร 
การอบขนมและปาติซิเย่
การประกอบอาหารแบบมืออาชีพ

แต่งผมและเสริมสวย 
ทักษะความงาม 
การเสริมความงาม
การเสริมความงามและการถอนเส้นขน
การจัดแต่งทรงผม

ทางเลือก
ส�าหรบัการศึกษาต่อ
Ara มคุีณวฒุริะดบัประกาศนียบัตร อนุปรญิญา ปรญิญาตร ีและระดบัหลังปรญิญาตรหีลากหลายไว้ให้นักศึกษานานาชาตไิด้เลือก

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับหลังปริญญาตรี/ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
EAP
การเตรียมตัวสอบ IELTS

งานอาสาสมัคร
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ 
(NZCEL)

พาณิชยการและธุรกิจ    
บัญชี
ธุรกิจประยุกต์
การจัดการประยุกต์
บริหารธุรกิจ
ระบบสารสนเทศธุรกิจ
การจัดการงานอีเวนท์
การจัดการระดับต้น
การจัดการงานการบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การตลาดและการขาย
การจัดการปฏิบัติการและการผลิต
การจัดการโครงการ
การจัดการยุทธศาสตร์
โลจิสติคส์ห่วงโซ่อุปทาน
การเปลี่ยนสภาพและการเปลี่ยนแปลง
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วิศวกรรมศาสตร์    
การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

สถาปัตยกรรมศึกษา    
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
การสร้างแบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร
การจัดการการก่อสร้าง
การส�ารวจปริมาณงาน

การเดินทางและการท่องเที่ยว   
การเดินทางและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

กีฬาและฟิตเนส    
ฟิตเนส 
โภชนาการมนุษย์
กิจกรรมกายภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย

การศึกษากลางแจ้ง     
การศึกษากลางแจ้งและการผจญภัย
ความยั่งยืนและการศึกษากลางแจ้ง
การฝึกฝนแบบยั่งยืน

ภาษาและการศึกษา    
การสอนภาษาอังกฤษ (CELTA)
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเมารี

วิทยาศาสตร์สัตว์และห้องปฏิบัติการ   
เทคโนโลยีสัตว์
การจัดการสัตว์
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ
การพยาบาลสัตว์

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (วิทยุ โทรทัศน์ 
และวารสารศาสตร์)

ศิลปะการแสดง   
ศิลปะการดนตรี
ศิลปะการแสดง

ศิลปะและการออกแบบ    
ทัศนศิลป์ประยุกต์ 
ความคิดสร้างสรรค์
สื่อดิจิตัลและการออกแบบ
แฟชั่น

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
การถ่ายภาพ
การออกแบบนิเทศศิลป์

บริการด้านสุขภาพและทางสังคม     
การออกก�าลังกาย
การสร้างภาพทางการ
แพทย์
ผดุงครรภ์

ระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูก 
การพยาบาล
สังคมสังเคราะห์
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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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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
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for the latest bus information.
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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

ท�าไมเลือกเรียนท่ี ไครสต์เชร์ิช?

วทิยาเขตในตวัเมอืง

• สะดวก ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง

• มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่น�าสมัย ศูนย์ส่งเสริมด้านสุขภาพแห่งใหม่ 
รวมถึงอาคารใหม่ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ศูนย์นันทนาการ
และโรงยิมแห่งใหม่

• ท่านสามารถเรียนตามพาธเวย์การศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อ นับตั้งแต่
การเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษไปจนถึงการเรียนในระดับปริญญาโท

• ท่านจะได้เล่าเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา โดยมีผู้คน
มากกว่า 50 เชื้อชาติ

• มีการจัดงานและกิจกรรมหลายอย่างให้แก่นักศึกษาที่เรียนที่
ไครสต์เชิร์ช

WIFI ฟรี

ที่จอดรถส�าหรับนักศึกษา

ร้านอาหาร/บาร์

ป้ายจอดรถประจ�าทาง

โรงจอดจักรยานที่
ปลอดภัยแน่นหนา

ร้านกาแฟ

ซูเปอร์มาร์เก็ต

ที่ท�าการไปรษณีย์

ศูนย์สุขภาพ
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เรามบุีคลากรทีมงานเฉพาะท่ีคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาตท่ีิ
ศึกษาอยู่ใน Ara ทีมงานของเราสามารถช่วยท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
การปรบัตวัให้เข้ากบัการอยู่อาศัยในนิวซแีลนด์ ไปถงึด้านท่ีเกีย่วกบั 
การศึกษาเล่าเรยีนและหลักสตูรการศึกษา หากท่านมคีวามกงัวล ข้อสงสยั หรือ
ไม่ทราบว่าต้องปรกึษากบัผู้ใด เราสามารถช่วยเหลือท่านหรือแนะน�าให้
ท่านพูดคยุกบัผู้ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ท่านได้ เมือ่ท่านใช้บรกิาร
น้ี ท่ีปรกึษาคนหน่ึงจะคอยท�างานร่วมกบัท่านเพ่ือให้ท่านสามารถสร้าง
ความสมัพันธ์กบัท่ีปรกึษาเหล่าน้ันในขณะท่ีก�าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ท่ีน่ี 

เรามีบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาด้วย บุคลากรของเรา
สามารถพูดภาษาเหล่านี้ได้

• จีน
• ญี่ปุ่น
• เกาหลี
• เนปาล
เราสามารถจัดหาความช่วยเหลือด้วยภาษาอื่นในกรณีที่จ�าเป็น

ท่ีปรกึษานักศึกษานานาชาติ

สิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิาร
ส�าหรบันักศึกษานานาชาติ
สิง่อ�านวยความสะดวกและบริการท่ีหลากหลายมอียู่พร้อมส�าหรบัท่านในฐานะท่ีเป็นนักศึกษานานาชาติ

ห้องสมุด ศูนย์ภาษาที่เข้าถึงได้ด้วยตนเอง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้
เทคโนโลยีล่าสุดส�าหรับการเรียนรู้
ภาษาต่างๆ

ฟาเรโอรา (ศูนย์นันทนาการ) ศูนย์แนะน�าอาชีพ ศูนย์สุขภาพ

ร้านกาแฟและร้านอาหารที่อยู่ภายใน
บริเวณวิทยาเขต

ห้องปฏิบัติการทางภาษาแบบดิจิตัล กลุ่มศึกษาร่วมกัน

ชวีตินักศึกษา
วิทยาเขตของเรามีร้านกาแฟดีๆ หลาย
แห่ง และปฏิทินของเรามักเต็มไปด้วย
กิจกรรมที่ท�าให้ท่านมีโอกาสน่าตื่นเต้น
ที่จะได้ผูกมิตรและฝึกฝนการใช้ภาษา
อังกฤษกับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และ
นักศึกษานานาชาติ 

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในเทศกาล
เฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม เวทีอภิปราย 
งานนิทรรศการ งานแสดงดนตรี อีกทั้ง
ชมงานแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ 
ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักดนตรีและศิลปินใน
สถานที่จัดงานของเรา

เพ่ือค้นหาข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการใช้
ชวีติและการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมท่ีน่ี 
ท่านสามารถดขู่าวสาร เรือ่งราว และวดิโีอ
ต่างๆ ได้จากเวบ็ไซท์นักศึกษาของเรา

myday.ara.ac.nz

นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว ท่านยังสามารถเข้าร่วมในงาน กิจกรรม และสโมสรต่างๆ ได้อีก
มากมาย และเมื่อท่านมาศึกษาเล่าเรียนและอยู่อาศัยในเขตแคนเทอร์เบอรี่ จะพบเห็นทิวทัศน์
ธรรมชาติและกิจกรรมการผจญภัยที่ตื่นตาที่อยู่ใกล้เพียงแค่นอกประตูบ้านของท่าน
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การใช้ชวีติในไครสต์เชร์ิช
สถานที่ที่เหมาะแก่การใช้ชีวิต ท�างาน และผ่อนคลาย
มีการจัดงาน เทศกาลศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมตลอดทั้งพื้นที่ในแต่ละปี และมีศิลปินจาก
นานาประเทศจัดการแสดงที่ฮอร์นคาสเซิลอารีนาเป็นประจ�า ฮากลีย์ปาร์กมีกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่น
ใจตลอดทั้งปี และเป็นสถานหลักส�าหรับจัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า และงานกิจกรรมกลางแจ้ง 
โรงละครศิลปะและการแสดงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเมืองของเรา มีการแสดงบนเวทีและ
สตูดิโอจ�านวนมากส�าหรับสอนการเต้นหลากหลายรูปแบบ 

มกีารจดังานออกร้านจ�าหน่ายอาหารปรุงพิเศษและงานฝีมอืทุกๆ สดุสปัดาห์ นอกจากน้ีร้านอาหารและ
ย่านศูนย์การค้าต่างๆ ในตวัเมอืงยังแสดงให้เห็นถงึเอกลักษณ์ทางชาตพัินธ์ท่ีหลากหลายอย่างชดัเจน

หลักสตูรเตรียม
ความพร้อมส�าหรบั
ต�าแหน่งงาน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรับต�าแหน่งงานที่ไครสต์เชิร์ช 
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหลักสูตรส�าหรับนักศึกษานานาชาติใน
แคนเทอร์เบอรี่ที่ต้องการรับจ้างท�างานในประเทศนิวซีแลนด์หลัง
จบการศึกษา หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเวิร์กช็อปต่างๆ มากมาย

ข้อเท็จจรงิท่ีน่า
สนใจ
• เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้

มีประชากร 396,882 คน
• อัตราค่าเช่า

อัตราค่าเช่าในไครสต์เชิร์ชต�า่กว่าท่ี
โอ๊คแลนด์ 28% และต�า่กว่าท่ีเวลลิงตนั 23%

• หิมะ
มีสถานที่ส�าหรับเล่นสกีและสโนว์บอร์ด 
14 แห่งภายในระยะเวลาขับรถสามชั่วโมง 
(ม ี9 แห่งภายในระยะเวลาขบัรถสองชัว่โมง)

• การเดิน
เส้นทางส�าหรับการเดินในตัวเมือง ระยะทาง 
80 กิโลเมตร

• สนามบินนานาชาติ
ใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาทีจาก CBD
เท่ียวบินตรงจากประเทศต่างๆ ในเอเชยี 
ตะวนัออกกลาง และออสเตรเลียทุกวนั

• มีแสงอาทิตย์อบอุ่น
ค่าเฉลี่ยแสงอาทิตย์อยู่ที่ 2,143 ชั่วโมงต่อปี

• พื้นที่สีเขียว
สวนในเมือง 740 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 
3,000 เฮกตาร์
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การจดังานและกจิกรรม
เรามอบโอกาสสุดพิเศษมากมายที่จะสร้างความทรงจ�าไม่รู้ลืมและ
มิตรภาพไม่สิ้นสุดระหว่างนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษา
นานาชาติให้กับท่าน ทุกๆ กิจกรรมมีการวางแผนจัดการดูแลเป็นอย่าง
ดี เพื่อให้ท่านสามารถท�ากิจกรรมอย่างมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยของ
ท่านเป็นสิ่งส�าคัญอันดับหนึ่งของเรา นอกจากนี้เรายังมีระบบการขนส่ง

ระหว่างจุดท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วย นั่นหมายความว่าท่านจะไม่ต้องกังวล
ในเรื่องใดๆ เลย ท่านต้องท�าก็เพียงแค่ไปลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ช�าระ
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม และมาแสดงตัวในวันที่จัดกิจกรรม ดูปฏิทิน รูปภาพ 
และกิจกรรมล่าสุดได้ที่

ara.international.ac.nz/activities

ผู้ประสานงานกจิกรรมนานาชาติ
หากท่านสนใจที่จะเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมนานาชาติ และช่วยนักศึกษาคนอื่นๆ หาค�าตอบว่า 
Ara เป็นสถานที่ที่เหมาะกับในการเรียนส�าหรับตนหรือไม่ 

ติดต่อทีมสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่ Ara เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมทีม

ara.ac.nz/ambassadors
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ท�าไมเลือกเรียนท่ี ทิมาร?ู
วิทยาเขตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเราตั้งอยู่ใน
เขตเมืองท่าของทิมารู ซึ่งมีประชากรน้อยกว่า 
45,000 คน วิทยาเขตทิมารูตั้งอยู่ในระยะที่
สามารถเดินไปยังใจกลางเมืองได้สะดวก มี
บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
ส�าหรับนักศึกษา ได้แก่ โรงยิม ห้องสมุด ห้อง
ส่วนกลาง และร้าน สตารซ์ (Starz) ซึ่งเป็นร้าน
อาหารที่ด�าเนินงานโดยนักศึกษา นอกเหนือ
จากในวิทยาเขตแล้ว ทิมารูและเขตเซ้าธ์แคน
เทอร์เบอรี่เต็มไปด้วยโอกาสในการท�ากิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการ
มากมาย ตั้งแต่การขี่ม้าชมธรรมชาติ เล่นสกี 
ตกปลาแซลมอน ไปจนถึงการเยี่ยมชมแหล่ง
ไวน์ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และแม้แต่หอดูดาวที่
มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

• วิทยาเขตทิมารู มีบริเวณที่ตั้งที่สวยงามอยู่
ใกล้กับภูเขา ทะเลสาบ ทะเล และกิจกรรม
กลางแจ้งที่น่าตื่นเต้น

• วิทยาเขตทิมารูของเราเป็นสถานศึกษาที่ได้
รับการรับรองส�าหรับวีซ่าพาธเวย์

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

• ชั้นเรียนของเรามีขนาดเล็ก ดังนั้นท่านจะ
ได้รับการเอาใจใส่จากคณาจารย์มากยิ่งขึ้น

• เรามีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรต่างๆ ที่
เตรียมให้นักศึกษาพร้อมเข้าท�างาน

บริการอื่นๆ ได้แก่

• ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุดของวิทยาเขตในตัวเมือง ร้าน
อาหาร ครัวแบบครบวงจร ศูนย์บริการ
นักศึกษา ร้านกาแฟในวิทยาเขต ศูนย์
นันทนาการของนักศึกษา หน้าผาจ�าลอง

นอกจากนี้เรามีวิทยาเขตอื่นๆ ในแอชเบอร์ตัน 
โออามารู และวูลสตัน

วทิยาเขตทิมารู
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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

WIFI ฟรี

ที่จอดรถ ฟรี ร้านอาหาร

คณาจารย์
และบุคลากร
สอนภาษา
อังกฤษ
ที่อยู่ในทิมารู จากซ้ายไปขวา เคอร์รี่ 
แมคอลิสเตอร์, คริสตีน เพราติ้ง, แดน ซู 
และ แองเจลา วิลสัน
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กจิกรรมและ
แหล่งท่องเท่ียว
รอบๆ เขตเซ้าธ์
แคนเทอร์เบอรี่
เขตเซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่ ในกลางเกาะใต้ของ
นิวซีแลนด์ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการกีฬาส�าหรับการแข่งขันและ
การจัดงานใหญ่ๆ ในวันๆ หนึ่ง ท่านสามารถ
เลือกปั่นจักรยานภูเขา เล่นสโนว์บอร์ด และเล่น
กระดานโต้คลื่น...ลองเลือกดูซิว่าท่านจะเล่น
กีฬาประเภทใด! กิจกรรมกลางแจ้งประกอบไป
ด้วย การล่องแพ การพายเรือคะยัค การตกปลา 
การล่าสัตว์ การขี่ม้า การเดินและปีนเขา 
การปั่นจักรยานภูเขา การแล่นเรือใบ การเล่น
กอล์ฟ และการทัวร์ท่องเที่ยวด้วยรถโฟร์วีล 
ทั้งหมดนี้มีความหลากหลายและสามารถเข้า
ถึงได้อย่างง่ายดายภายในเวลาการขับรถสั้นๆ 
จากทิมารูหรือจากใจกลางเมืองเล็กๆ ภายใน
เขตเซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่

กจิกรรม
ในเซ้าธ์
แคนเทอร์เบอรี่
เขตเซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่มีโปรแกรมกิจกรรมที่
ก�าลังเติบโตด�าเนินอยู่และต่อเนื่อง และเป็น 
เจ้าภาพจดักจิกรรมระดบัชาติอยู่อย่างสม�า่เสมอ 
งานคาโรไลน์ เบย์ คาร์นิวัล เป็นงานรื่นเริงที่
จัดติดต่อกันยาวนานที่สุดในนิวซีแลนด์ ได้รับ
ความนิยมจากบรรดาครอบครัวที่มาจากทั่ว
ประเทศ มีประวัติมายาวนานในอดีตนับ 100 ปี
ที่ผ่านมา 

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

southcanterbury.org.nz
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ท่ีพักอาศัย
หากท่านเป็นนักศึกษานานาชาติที่เดินทางมาศึกษาที่ Ara มีทางเลือกส�าหรับที่พักสองสามแบบให้ท่านเลือก ซึ่งรวมถึงที่พัก
แบบครอบครัวโฮมสเตย์และที่พักของสถานศึกษา

โฮมสเตย์
เมื่อท่านเดินทางมาถึง เราเห็นว่าทางเลือกที่ดี
ที่สุดคือการเข้าพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์
ในไครสต์เชิร์ชหรือทิมารู ครอบครัวโฮมสเตย์
มอบบรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัย การ
อาศัยร่วมกับคนท้องถิ่นยังเป็นหนทางที่ดีที่จะ
ยกระดับภาษาอังกฤษและประสบการณ์การใช้
ชีวิตในนิวซีแลนด์

ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกครอบครัวได้รับการ
คัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบโดยหน่วย
งานให้บริการปรึกษาด้านการศึกษาประเทศ
นิวซีแลนด์ (NZEAS) ท่านจะได้รับห้องเป็น
ของตนเอง บริการซักรีดเสื้อผ้า และอาหารมื้อ
ต่างๆ (อาหาร 2 มื้อต่อวันในระหว่างสัปดาห์
และ 3 มื้อต่อวันในวันหยุดสุดสัปดาห์) ท่าน
จะได้รับการจัดให้อยู่กับครอบครัวที่เหมาะสม 
NZEAS จะไปพบท่านที่สนามบิน และพาท่าน
ไปส่งยังครอบครัวโฮมสเตย์เพื่อให้แน่ใจว่า
ท่านเข้าพักได้อย่างสะดวกราบรื่น

ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ท่านสามารถ
เลือกพักอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ หรือย้าย
ไปเข้าอยู่ในโฮสเตลที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบ 
หรือพักร่วมกันกับเพื่อนในอพารต์เมนท์

ara.ac.nz/homestay

ท่ีพักส�าหรบั
นักศึกษา
โอเตาตาฮิ เฮ้าส์ (Otautahi House) เป็นที่พัก
นักศึกษาที่ทันสมัยอยู่ติดกับวิทยาเขตในตัว
เมืองของเราที่ไครสต์เชิร์ช ที่พักตั้งอยู่ใกล้
กับร้านค้า การขนส่งสาธารณะ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดในตัวเมือง

ที่โอเตาตาฮิ เฮ้าส์ ท่านจะได้พักอาศัยใน
อพาร์ตเมนท์ร่วมกับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์
จากทั่วประเทศและนักศึกษานานาชาติทั่วโลก 
อพาร์ตเมนท์แต่ละห้องมีความสะดวกสบาย
และได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดี ท่านจะได้
รับห้องที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบถ้วนเป็นของ
ตนเอง (มีเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ และตู้ลิ้นชัก) 
และใช้ครัว ห้องน�้า และพื้นที่อยู่อาศัยร่วมกับ
เพื่อนร่วมห้อง มีเครื่องซักอบผ้าแบบหยอด
เหรียญภายในตัวอาคาร ห้องน�้าจะได้รับการ
ท�าความสะอาดส�าหรับท่านทุกวัน แต่ท่านจะ
ต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องส่วนตัวและ
อพาร์ตเมนท์ของตนเอง

การขอความช่วยเหลือส�าหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่
โอเตาตาฮิ เฮ้าส์สามารถท�าได้โดยการติดต่อ 
ที่ปรึกษานักศึกษา กฎระเบียบของที่พักจะ
ยึดถอืในด้านการค�านึงถงึและเคารพผู้อ่ืนเป็นหลัก 
เพื่อให้ผู้อาศัยทุกคนประสบความส�าเร็จในด้าน
วิชาการและได้รับความสุขสบาย

ara.ac.nz/o-house
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การขนส่ง
สาธารณะ
ไครสต์เชิร์ชมีเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่
ครอบคลุม มีป้ายจอดรถประจ�าทางอยู่สองสาม
แห่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับวิทยาเขตในตัวเมือง

ท่านสามารถตรวจสอบว่ารถประจ�าทางจะมาถึง
เมื่อไรได้จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์
การสื่อสารเคลื่อนที่ 

ดแูผนท่ีและตารางเดนิรถได้จากเว็บไซท์ต่อไปน้ี 

metroinfo.co.nz

m.metroinfo.co.nz/nextbus

5km

10km
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ภาษาอังกฤษ
สคูล์ อ๊อฟ อิงลิช แลงเกวจ ที่ Ara ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นศูนย์การฝึกอบรมภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

จ�านวนนักศึกษา สูงสุด 300 คนในคราวเดียวกัน ระดับ 7 ระดับ (เบื้องต้น ถึง ก้าวหน้า) 
ขนาดชั้นเรียน เฉลี่ย 15 สูงสุด 22 อายุอย่างต�่า 17 ปี ไม่จ�ากัดอายุสูงสุด

ยกระดับภาษาอังกฤษ
ของท่าน

การเตรียมตัวสอบ 
IELTS

ภาษาอังกฤษส�าหรับ
การศึกษาต่อ

หลักสูตรกลุ่มที่จัดตาม
ความต้องการ

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
วิชาเลือกในภาคบ่าย
- การพูด การฟัง
- การอ่าน การเขียน
- EAP
- หลักสูตรภาษาอังกฤษร่วม

กับทักษะอื่น
- การเตรียมตัวสอบ
- การท�างานอาสาสมัคร

การเตรียมตัวสอบ IELTS 
เต็มเวลา

ประกาศนียบัตรแห่ง
นิวซีแลนด์สาขาภาษา
อังกฤษ (NZCEL)

- ระดับ 3 ทั่วไป
- ระดับ 3 ประยุกต์
- ระดับ 4
- ระดับ 5

เราสามารถจัดหลักสูตรตาม
ความต้องการของสถาบัน
ต่างๆ

- การฝึกอบรมครู
- การศึกษานิวซีแลนด์
- งานการบริการ
- ความยั่งยืน
- การพยาบาล

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ไปจนถึง 
50 สัปดาห์

ต�่าสุด 4 สัปดาห์ 18 สัปดาห์ ต�่าสุด 4 สัปดาห์

เบื้องต้น ถึง ก้าวหน้า ระดบัปานกลาง และระดบัสูงกว่า ระดับ 3 - 5 โปรดสอบถาม

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
เบื้องต้น ถึง ก่อนปานกลาง
ท่านศึกษาภาษาอังกฤษแบบเข้มเต็มเวลา โดยเน้นการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เราช่วยให้ท่านได้ยกระดับความ
คล่องแคล่วและความถูกต้องไปพร้อมกับการเพิ่มพูนปริมาณค�าศัพท์ของ
ท่านด้วย ปกติแล้ว จะมีอาจารย์เปลี่ยนหน้ากันมาเข้าสอนในภาคเช้าและ
ภาคบ่ายเพื่อให้ท่านได้รับฟังส�าเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

ara.international.ac.nz/english-courses

วชิาเลือกในภาคบ่าย
ระดับปานกลาง และระดับสูงกว่า
• การพูดและการฟัง

พัฒนาและฝึกหัดทักษะการฟังแบบเข้มไปพร้อมกับการยกระดับ
ความรู้ ค�าศัพท์ โดยการใช้เนื้อหาที่น่าเชื่อถือจากโทรทัศน์และวิทยุ 
รวมถึงต�ารา และสื่อทรัพยากรจากอินเทอร์เนท

• การอ่านและการเขียน
พัฒนาและฝึกหัดทักษะการอ่านและการเขียนจากเนื้อหาแบบ
รูปนัยและอรูปนัยที่หลากหลายและกว้างขวาง เช่น นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เนท พัฒนาทักษะในการอ่านอย่าง
กว้างขวาง เช่น การอ่านแบบสแกนนิ่ง อ่านแบบสกิมมิ่ง 
และการอ่านเพื่อเก็บรายละเอียด เรียนรู้วิธีการวางแผนและเขียน
อย่างมีโครงสร้างและการเชื่อมโยงเนื้อหา

• ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (EAP)
ทางเลือก EAP เน้นหลักสูตรการศึกษาในอนาคตไปพร้อมกับ 
การยกระดับทักษะพื้นฐานเหล่านี้

• หลักสูตรภาษาอังกฤษร่วมกับทักษะอื่น
ฝึกหัดทักษะภาษาทั้งสี่ด้าน (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) 
ในบทเรียนบูรณาการทักษะ ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ แอปพลิเคชัน 
เว็บไซท์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งบันทึก

• การเตรียมตัวสอบ
เรียนรู้วิธีการท�าข้อสอบเพื่อให้สามารถท�าคะแนนในการสอบ IELTS 
และ PTE (การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Pearson) ได้ดีเยี่ยม

หมายเหตุ วิชาเลือกในภาคบ่ายอาจไม่มีให้เลือกครบทุกวิชาในทุกภาคเรียน
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ศูนย์ภาษาท่ีเข้าถงึได้
ด้วยตนเอง
ศูนย์ภาษาที่เข้าถึงได้ด้วยตนเอง (LSAC) ที่อยู่ในวิทยาเขตทั้งสองของ
เราที่ไครสต์เชิร์ชและทิมารู คือที่ที่ท่านสามารถมาฝึกหัดและยกระดับ
ภาษาอังกฤษของท่าน มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมพร้อมช่วยเหลือท่านใน
การเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมกับระดับและความต้องการของท่านตลอด
เวลา ทรัพยากรที่มีไว้ให้ท่าน ได้แก่

• ซีดี, ดีวีดี และซีดี-รอม

• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดีย

• หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และทีวีดาวเทียม

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

• สื่อภาษาอังกฤษนิวซีแลนด์และสารสนเทศเกี่ยวกับชีวิตในประเทศนี้

• ภาษาอังกฤษส�าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (เช่น การพยาบาล, 
ธุรกิจ, งานการบริการ), ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาทางวิชาการ

• สื่อส�าหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS, Cambridge, OET และ 
Pearson

นอกจากทรัพยากรเป็นภาษาอังกฤษ เรายังมีงานคัดสรรขนาดเล็กของสื่อ
ส�าหรับนักศึกษาที่เรียนภาษาสเปน ญี่ปุ่น และเมารี

พาธเวย์ภาษาอังกฤษ

ต้องการทราบระดับภาษาอังกฤษของท่านใช่ไหม? ara.ac.nz/online-english-test

สอบพื้นฐาน

ก่อนปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลางขั้นสูง

ก้าวหน้า การศึกษาสายเมนสตรีม

NZCEL

การเตรียมตัวสอบ IELTS

ผู้เรียนระดับเริ่มต้น

ประกาศนียบัตร 
นิวซีแลนด์สาขา 

การศึกษาและการเตรียมตัว
ส�าหรับการประกอบอาชีพ

ปานกลางขั้นปลาย

การสอบวัดความรู้

เปิดรับทั่วไป

ชั้นเรียนตอนเช้า วิชาเลือกในภาคบ่าย

งานอาสาสมัคร* 
การพูด การฟัง 

การอ่าน การเขียน 
EAP 

หลักสตูรภาษาอังกฤษร่วมกบัทักษะอ่ืน 
หลักสูตรเตรียมสอบ 

รับนักศึกษาใหม่
ทุกวันจันทร์
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ตัวอย่างตารางเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษร่วมกบั
งานอาสาสมคัร
ขอให้เพลิดเพลินไปกับการฝึกหัดภาษาอังกฤษของท่านไปพร้อมกัน
กับการพบปะเพื่อนใหม่ในชุมชน ท่านจะต้องมีระดับความมั่นใจในการ
พูดและการฟังภาษาอังกฤษที่ดี ดังนั้นท่านควรเข้าเรียนในชั้นระดับ
ปานกลางขั้นสูง 

เราสามารถจัดให้ท่านท�างานอาสาสมัครในชุมชนไครสต์เชิร์ชในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• การดูแลผู้สูงอายุ

• ช่วยงานในโรงเรียน

• งานส�านักงาน

• การขายปลีกและการท�าสวน 

• การท่องเที่ยว

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในระหว่างหลักสูตรได้ ท่านจะ
ต้องท�างานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาใดก็ได้ที่สะดวก
ส�าหรับท่าน ท่านต้องน�าใบรับรองความประพฤติจากส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติในประเทศของท่านมาด้วยหากท่านต้องการท�างานกับเด็กเล็ก

การจัดให้เข้าท�างานขึ้นกับว่ามีงานรองรับ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

สทิธิในการท�างาน
หากท่านศึกษาภาษาอังกฤษที่ Ara นานอย่างน้อย 14 สัปดาห์ ท่านที่ 
ถอืวซ่ีานักศึกษาสามารถท�างานแบบบางเวลาได้ 20 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ รบั
ประสบการณ์การท�างานที่มีคุณค่าไปพร้อมกับการยกระดับภาษาอังกฤษ
ของท่านไปด้วย!

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์/อาทิตย์

8.30 น. - 9.00 น. การศึกษาด้วยตนเองตามค�าแนะน�าให้เลือกที่ LSAC

กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์
ให้เลือก

หรือ
การศึกษาด้วยตนเองตามค�า

แนะน�าให้เลือกที่ LSAC

9.00 น. - 12.00 น.

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้า

พัก 15 นาที ในเวลา 10.30 น. เลิก 11.00 น.

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคเช้า (ต่อ)

กิจกรรมภาคบ่าย วันศุกร์อาหารกลางวัน หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น.

13.00 น. - 15.00 น. ชั้นเรียนภาษาอังกฤษภาคบ่าย

15.00 น. - 
18.00 น.

การศึกษาด้วยตนเองตามค�าแนะน�าให้เลือกที่ LSAC
หรือ

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

หมายเหตุ ตารางเรียนจริงอาจแตกต่างไปบ้าง วิชาเลือกในภาคบ่ายอาจไม่มีให้เลือกครบทุกวิชาในทุกภาคเรียน

รวมจ�านวนชั่วโมง จ�านวนชั่วโมง 22 ชม. ต่อสัปดาห์ (ภาคเช้า 14 ชั่วโมง + ภาคบ่าย 8 ชั่วโมง)
เวลาเข้าเรียน จันทร์ - พฤหัสบดี 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. วันศุกร์ 9.00 น. - 11.00 น.
LSAC: การศึกษาด้วยตนเองตามค�าแนะน�าที่ศูนย์ภาษาที่เข้าถึงได้ด้วยตนเอง (LSAC)
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หลักสตูรเตรียมสอบ
การเตรยีมตวัสอบ 
IELTS แบบเข้ม
หลักสูตรนี้จะเตรียมให้ท่านสอบ IELTS โดยการยกระดับการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขยีนของท่าน ท่านสามารถเร่ิมเข้าเรียนได้ในทุก
วนัจนัทร์ ระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์

วิทยาเขตในตัวเมืองของเราเป็นศูนย์การสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรอง
ใหญ่ที่สุดในไครสต์เชิร์ชและเกาะใต้

วันและเวลาของการสอบได้มีการน�าไปจัดวางไว้บนหน้าเว็บไซท์ที่ 

ara.ac.nz/ielts

พาธเวย์ส�าหรบั
การเตรยีมตวัสอบ IELTS

สอบ

การเตรียมตัวสอบ IELTS 
แบบเข้ม
เต็มเวลา

ต�่าสุด 4 สัปดาห์
22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การศึกษาสายเมนสตรีม

ประกาศนียบัตรนิวซีแลนด์
สาขาการศึกษาและ 
การเตรียมตัวส�าหรับ 
การประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
- ก้าวหน้า 

- ปานกลางขั้นสูง 
- ปานกลางขั้นปลาย 

- ปานกลาง 

ก�าหนดการสอบ IELTS ปี 2020
เดือน วันสอบ โมดูล เดือน วันสอบ โมดูล เดือน วันสอบ โมดูล

มกราคม 11 มกราคม
18 มกราคม

A & G
A & G

พฤษภาคม 9 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม

วิชาการเท่านั้น 
A & G

กันยายน 12 กันยายน
26 กันยายน

A & G
A & G

กุมภาพันธ์ 1 กมุภาพันธ์ 
*13 กุมภาพันธ์

A & G
A & G 

มิถุนายน 13 มิถุนายน
20 มิถุนายน

A & G
A & G

ตุลาคม 10 ตุลาคม
31 ตุลาคม

วิชาการเท่านั้น
A & G

มีนาคม 7 มีนาคม
21 มีนาคม

A & G
A & G

กรกฎาคม 11 กรกฎาคม
25 กรกฎาคม

A & G
A & G

พฤศจิกายน 7 พฤศจิกายน
21 พฤศจิกายน
28 พฤศจิกายน

A & G
A & G
วิชาการเท่านั้น

เมษายน 4 เมษายน
18 เมษายน

A & G
A & G

สิงหาคม 8 สิงหาคม
22 สิงหาคม

A & G
A & G

ธันวาคม 5 ธันวาคม A & G

A & G – วิชาการและทั่วไป

*วันสอบเป็นวันพฤหัสบดี

หมายเหตุ วันสอบ IELTS อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซท์ ara.ac.nz/ielts
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ภาษาอังกฤษส�าหรบั 
การศึกษาต่อ
ประกาศนียบัตรแห่ง
นิวซแีลนด์สาขาภาษา
อังกฤษ (NZCEL)
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษเป็นคุณวุฒิ NZQA ที่
ใช้ได้ตลอดชีวิต มี 7 ระดับ ตั้งแต่ เบื้องต้น ถึง ก้าวหน้า หลักสูตรเหล่านี้
สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการศึกษาต่อ ส�าหรับการท�างาน หรือส�าหรับ 
การพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป อีกทั้งยังมุ่งขยายความสามารถของท่าน
ในทุกด้านของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (การพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับท่านเพื่อการเรียนภาษา
อังกฤษ ESOL หรือการศึกษาสายเมนสตรีม และเพิ่มพูนความสามารถ 
ความมั่นใจ และความสบายใจของท่านอยู่ในประเทศแห่งใหม่

NZCEL เป็นหลักสูตรนาน 18 สัปดาห์ มี 2 บล๊อค รวม 9 สัปดาห์ โดย
มีช่วงพัก 2 สัปดาห์ในระหว่างบล๊อค รวมจ�านวนชั่วโมง 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

NZCEL สามารถน�าไปใช้เพื่อผ่านเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตร
เมนสตรีมของเรา ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเกณฑ์การเข้า
ศึกษาส�าหรับแต่ละหลักสูตรและตารางเทียบที่อยู่ข้างล่างนี้ NZCEL ที่
เปิดสอนที่ Ara ยังได้รับการยอมรับโดย มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ่
และ มหาวิทยาลัยลินคอล์น

ตารางเทียบการทดสอบภาษาองักฤษ

สเตฟานี ดอง | ประเทศจีน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาการขายและการตลาด

" ความสามารถในการใช้ภาษา
อย่างเชี่ยวชาญเป็นพื้นฐานที่
มั่นคงส�าหรับการเอาตัวรอดและ
การศึกษาอยู่ในต่างประเทศ"

ระดับ IELTS TOEFL TOEFL Cambridge NZCEL Pearson City & Guilds

คะแนนรวม สอบย่อย pBT TWE iBT การเขียน B2First C1 Advanced หรือ 
C2 Proficiency 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)

ดูตารางแสดงผลระดับภาษาอังกฤษท่ี ara.ac.nz/english-equivalence

หากท่านได้รับ NCEA ระดับ 3 ตามเงื่อนไขของหลักสูตร University Entrance ท่านไม่จ�าเป็นต้องแสดงหลักฐานทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ 
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พาธเวย์ส�าหรบัการศึกษาต่อ
แผนผังต่อไปนี้ แสดงพาธเวย์ต่างๆ ตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษไปจนถึงการศึกษาทางวิชาการที่เปิดสอนอยู่ใน Ara ท่าน
สามารถเริ่มที่จุดใดก็ได้ตามระดับของท่าน และบุคลากรของเราจะช่วยท่านตลอดเส้นทาง

การศึกษาสายเมนสตรีม (เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 6.5 - 7.0)*

การศึกษาสายเมนสตรีม (เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 6.0)*

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
- ก้าวหน้า 

- ปานกลางขั้นสูง 
- ปานกลางขั้นปลาย 

- ปานกลาง 

การสอบวัดความรู้ก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร NZCEL

หากนักศึกษาอยู่ใน 
ไครสต์เชิร์ช หรือ ทิมารู

เทคนิคห้องปฏิบัติการ
โภชนาการ
ผดุงครรภ์

การพยาบาล

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์
สังคมสงเคราะห์
ศิลปะการแสดง

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
การสร้างภาพ
ทางการแพทย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สถาปัตยกรรม
การออกแบบ

ดนตรี
การถ่ายภาพ 

ICT
CAD

ความยั่งยืน

การศึกษากลางแจ้ง
งานการบริการ

สุขภาพจิต
การออกแบบภายใน

ธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่น

ระบบเครือข่าย

ฟิตเนส
แฟชั่น

การท่องเที่ยวชม
โครงสร้างทาง

วิศวกรรม
การจัดการการ

ก่อสร้าง

การศึกษาสายเมนสตรีม (เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 5.5)*

ธุรกิจ
การบริหาร

CAD
การประกอบอาหาร

ICT
การเดินทาง

อุตสาหกรรมขั้น 
พื้นฐาน

การแต่งผมและ
เสริมสวย

การศึกษาเด็กปฐมวัย
ภาษาญี่ปุ่น

NZCEL ระดับ 5 วิชาการ
(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 6.0 
คะแนนสอบย่อยทั้งหมด 5.5 หรือ

เทียบเท่า)

NZCEL ระดับ 4  
วิชาการ/ทั่วไป

(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 5.5 
คะแนนสอบย่อยทั้งหมด 5.0)

NZCEL ระดับ 3 ประยุกต์
(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 5.0 

คะแนนสอบย่อยทั้งหมด 4.5)

NZCEL ระดับ 3 ทั่วไป
(เข้าศึกษาด้วยคะแนน IELTS 4.5 

คะแนนสอบย่อยทั้งหมด 4.0)

หลักสูตร NZCEL ทั้งหมดเป็น
หลักสูตรเต็มเวลา 18 สัปดาห์ 

20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การสอบวัดความรู้ออนไลน์
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

NZCEL
หากท่านไม่ได้อยู่ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ 

(ข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข)

*กรุณาดูหน้า 4 - 5 ส�าหรับทางเลือกการศึกษาสายเมนสตรีม และดูรายละเอียดรายการหลักสูตรที่อยู่ในหน้า 34 - 35 รวมถึงเงื่อนไขการสอบย่อย IELTS
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ตัวอย่างตารางเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมต่างๆ (วิทยาเขตทิมารู)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์/อาทิตย์

สัปดาห์ที่ 1 
ภาคเช้า

ต้อนรับ/ตรวจสอบระดับ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ศึกษานอกสถานที่  

พีลฟอร์เรสต์แอนด์เจอราลดนี

กิจกรรมวันหยุด 
สุดสัปดาห์ให้เลือก

ภาคบ่าย ปฐมนิเทศ พิพิธภัณฑ์ 
เซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่ สวนพฤกษศาสตร์ การศึกษานิวซีแลนด์

สัปดาห์ที่ 2 
ภาคเช้า

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ศึกษานอกสถานที่ 

โออามารู
ภาคบ่าย การศึกษานิวซีแลนด์ การไปเยี่ยมโรงเรียน

ในท้องถิ่น หอศิลป์ วัฒนธรรมเมารีเบื้องต้น

สัปดาห์ที่ 3 
ภาคเช้า

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
ศึกษานอกสถานที่ิ 
ทะเลสาบเทคาโป

ภาคบ่าย การศึกษานิวซีแลนด์ เต อานา เมารี 
ร็อก อาร์ต หอดูดาวกีวี เที่ยวชมแหล่งมรดกโลก

ทิมารู

สัปดาห์ที่ 4 
ภาคเช้า

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ อ�าลา  
ภาคบ่าย ว่าง

ภาคบ่าย การศึกษานิวซีแลนด์ พิพิธภัณฑ์ 
เซ้าธ์แคนเทอร์เบอรี่

แคโรไลน์เบย์อควาติก
เซ็นเตอร์ การไปเยี่ยมฟาร์ม

รวมจ�านวนชั่วโมง 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ภาคเช้า ภาษาอังกฤษ 14 ชั่วโมง + ภาคบ่าย กิจกรรมภาคบ่าย 8 ชั่วโมง)

เวลาเข้าเรียน ภาคเช้า จันทร์ - พฤหัสบดี 9.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย จันทร์ - พฤหัสบดี 13.00 น. - 15.00 น.

ระยะเวลา อย่างน้อย 4 สัปดาห์

วันเริ่มเรียน ยืดหยุ่น (กรุณาสอบถาม)

กรุณาติดต่อกับ Ara เพ่ือขอรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี: intlgroups@ara.ac.nz

หลักสตูรกลุ่มทีจ่ดัตาม
ความต้องการ
เราจะใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเราที่มีอยู่ใน Ara เพื่อหารือ
ร่วมกันกับท่านในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาหรือบุคลากรของท่าน 

ตัวอย่างหลักสูตร ได้แก่

• ภาษาอังกฤษ + การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
• ภาษาอังกฤษ + ศิลปะและการออกแบบ
• ภาษาอังกฤษ + ธุรกิจศึกษา
• ภาษาอังกฤษ + งานการบริการ
• ภาษาอังกฤษ + เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
• ภาษาอังกฤษส�าหรับการพยาบาล
• ภาษาอังกฤษ + การศึกษากลางแจ้ง
• ภาษาอังกฤษ + การฝึกอบรมครู
• การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการสอน
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การฝึกอบรมครู
เรามีทางเลือกสองสามอย่างหากท่านสนใจที่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ไม่ว่าจะสอนในนิวซีแลนด์หรือประเทศอื่น การฝึกอบรมเน้นหลัก 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีช่วงส�าหรับฝึกการสอนและ
สังเกตการณ์ในชั้นเรียน

หลักสูตร ระยะเวลา ระดับแรกเข้า

CELTA เต็มเวลา 4 สัปดาห์ หรือ 
บางเวลา 11 สัปดาห์ 

IELTS 7.0
(มีกระบวนการคัด
กรองเพิ่มเติม)

ภาษาอังกฤษร่วม
กับฝึกอบรมครู
(หลักสูตรกลุ่มที่จัดตาม
ความต้องการ)

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ โปรดสอบถาม

การฝึกอบรมครู
หลักสูตรกลุ่ม

อย่างน้อย 4 สัปดาห์ โปรดสอบถาม

CELTA เป็นคุณวุฒิทางการสอนอย่างหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่
ได้รับการยอมรับ ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถสอนภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่
หลากหลายให้แก่คนวัยผู้ใหญ่ที่ไหนก็ได้ในโลก เราสามารถจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมครูให้เหมาะกับความต้องการของสถาบันได้

ภาษาอังกฤษร่วมกับฝึกอบรมครู
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์/อาทิตย์

สัปดาห์
ที่ 1

ภาคเช้า
ต้อนรับ/ตรวจสอบระดับ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันหยุด
สุดสัปดาห์ให้เลือก

ภาคบ่าย ปฐมนิเทศ การแนะน�าหลักสูตร การสอนค�าศัพท์ การพูดเพื่อการสื่อสาร ภาคบ่าย ว่าง

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

สัปดาห์
ที่ 2

ภาคเช้า
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย กิจกรรมอุ่นเครื่อง การสอนการออกเสียง การเรียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคโนโลยีช่วย การใช้เนื้อหาที่แท้จริง ภาคบ่าย ว่าง

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

สัปดาห์
ที่ 3

ภาคเช้า
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย การเรียนโดยการพึ่งพา
ตนเอง

การสอนทักษะด้านการรับสาร
การสอนการเขียน (1) ภาคบ่าย ว่าง(การอ่าน) (การฟัง)

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

สัปดาห์
ที่ 4

ภาคเช้า
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย การสอนการเขียน (2) การไปเยี่ยมโรงเรียน 
ในท้องถิ่น

บทเรียนสาธิต อ�าลา(1) (2)

กิจกรรมภาคบ่ายให้เลือก

รวมจ�านวนชั่วโมง 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ภาคเช้า ภาษาอังกฤษ 14 ชั่วโมง + ภาคบ่าย การฝึกอบรมครู 8 ชั่วโมง)
เวลาเข้าเรียน ภาคเช้า จันทร์ - พฤหัสบดี 9.00 น. - 12.00 น. ศุกร์ 9.00 - 11.00 น. ภาคบ่าย จันทร์ - พฤหัสบดี 13.00 น. - 15.00 น.
ระยะเวลา อย่างน้อย 4 สัปดาห์
วันเริ่มเรียน ยืดหยุ่น (กรุณาสอบถาม)
กรุณาติดต่อกับ Ara เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ara.international.ac.nz/group-enquiry-form

เจค เทอร์เนอร์-สตีล | ประเทศนิวซีแลนด์
CELTA - ประกาศนียบัตรสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่คนวัยผู้ใหญ่

" นับตั้งแต่วันแรก ทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็นไปตามที่ต้องการ"

21



การศึกษาปรบัพ้ืนฐาน
พาธเวย์ส�าหรบัการศึกษาเมนสตรีม
หลักสูตรปรับพื้นฐานเป็นบันไดส�าคัญไปสู่การ
ศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพใหม่ หลักสูตร
นี้จะท�าให้ท่านมีคุณวุฒิระดับต้นและทักษะทาง
วิชาการที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น

ท่านสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน
หากท่าน
• มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าศึกษา

ของหลักสูตรที่ท่านต้องการ
• ก�าลังจะกลับไปศึกษาต่อหลังว่างเว้นจาก

การศึกษาในระบบ
• ต้องการเปลี่ยนสายการศึกษาหรือสายงาน
เรามีหลักสูตรปรับพื้นฐานทั้งแบบมีการประเมิน
และไม่มีการประเมินที่หลากหลาย

Ara เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองส�าหรับ 
วีซ่าพาธเวย์ โดยส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
นิวซีแลนด์

โซอี้ หลิว | ประเทศจีน
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาการศึกษาและ 
การเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ (พาธเวย์ก่อน 
การศึกษาต่อด้านสุขภาพ)

" หลักสูตรนี้เยี่ยมยอดมาก ฉันพร้อม
แล้วที่จะก้าวไปอีกขั้น"

22



ประกาศนียบัตรนิวซแีลนด์สาขาการศึกษาและ
การเตรยีมตวัส�าหรบัการประกอบอาชพี
ระดับ 3 พาธเวย์ส�าหรับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซแีลนด์
สาขาการศึกษาและการเตรยีมตวั
ส�าหรบัการประกอบอาชพี ระดบั 3

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาการศึกษา
และการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ 

ระดับ 4

ประกาศนียบัตรสาขาการออกก�าลังกาย

พาธเวย์การจัดการสัตว์เลี้ยงและการพยาบาลสัตว์ 

พาธเวย์การกีฬา โภชนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ

พาธเวย์สถาปัตยกรรมศึกษาและการก่อสร้าง

พาธเวย์ศิลปะการแสดง

พาธเวย์วิศวกรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาการศึกษา
และการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ 

(ศิลปะการแสดง)

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม 

อนุปริญญาแห่งนิวซีแลนด์สาขาการก่อสร้าง
การจัดการการก่อสร้าง
การส�ารวจปริมาณงาน

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซแีลนด์สาขาการจดัการสตัว์ 

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซแีลนด์สาขาเทคโนโลยีสตัว์ 

ระดับ 4 พาธเวย์ส�าหรับปริญญาตรี

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล

พาธเวย์การจัดการประยุกต์และ ICT

พาธเวย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์

พาธเวย์สถาปัตยกรรมศึกษาและการก่อสร้าง

ประกาศนียบัตรแห่งนิวซแีลนด์
สาขาการศึกษาและการเตรยีมตวั
ส�าหรบัการประกอบอาชพี ระดบั 4

พาธเวย์วิศวกรรมศาสตร์

พาธเวย์ก่อนการศึกษาต่อด้านสุขภาพ

ปริญญาตรีสาขาการจัดการประยุกต์ 

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศึกษา 

ปริญญาตรีสาขาการก่อสร้าง 

ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล 

ปริญญาตรีสาขาผดุงครรภ์ 

ปริญญาตรีสาขาสุขภาพของระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โภชนาการมนุษย์

กิจกรรมกายภาพและการส่งเสริมสุขภาพ

พาธเวย์การท่องเที่ยวและการจัดการงานการบริการ ปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
และการจัดการงานการบริการ

พาธเวย์ศิลปะการแสดง ปริญญาตรีสาขาศิลปะการแสดง 

ปริญญาตรีสาขาศิลปะการดนตรี 
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พาณชิยการ
หลักสูตรด้านธุรกิจเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมของ Ara มุ่งเน้นการสร้าง
ทักษะด้านองค์กรและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม ให้ท่านรู้จักใช้วิธีการ
จัดการที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ และมีความสามารถในการคิดและน�า 
วิธีการแก้ปัญหาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ท่านจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและผู้ประกอบธุรกิจ
ในท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับ
นักศึกษาที่อยู่ในและนอกวิทยาเขต นอกจากนี้ ท่านยังมีโอกาสที่จะยก
ระดับการเรียนรู้ของท่านผ่านการท�าโครงการวิจัยและการท�างานใน
สถานที่จริง

สสสสสส สสสสสสสสสสส สสสสสสสสส | ปปปปปปปปปปปปปป
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส 

" ผมรักเหล่าคณาจารย์ ทุกๆ ท่าน
เป็นมิตรและพร้อมให้การช่วย
เหลืออยู่เสมอ"

โครงการสหกิจศึกษา  
(นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี)
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีก�าหนดให้ท่านท�างานในสภาพ
แวดล้อมธุรกิจจริงโดยตรง โดยมีชั่วโมงการท�างานจริงอย่างต�่า  
200 ชั่วโมง ท่านจะได้จัดท�าโครงการวิจัยที่ส�าคัญให้กับองค์กรเจ้าภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้
จากการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด และเพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อรับมือความท้าทายและโอกาสในชีวิตจริง

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานใน
สาขา
• บัญชี – ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี ผู้จัดการส�านักงาน 
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้สอบบัญชี
• การตลาด
• การจัดการธุรกิจ
• การจัดการโครงการ
• การจัดการงานอีเวนท์
• การจัดการการขายและการขายปลีก
• โลจิสติคส์ 
• การลงทุน 
• การวางแผนการเงิน 
• การจัดการปฏิบัติการ

ara.ac.nz/business

โครงการอุตสาหกรรม  
(นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง)
ท่านจะต้องท�างานให้ครบ 200 ชั่วโมง ร่วมกับการท�าโครงการวิจัยใน
สภาพแวดล้อมธุรกิจจริง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงช่วยให้
นักศึกษาที่ประสบความส�าเร็จทางวิชาการมาก่อนมีโอกาสได้รับทักษะใน
สาขาอื่นๆ เพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น
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ICT
หลักสูตร ICT ที่เจาะลึกของเราได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับอุตสาหกรรม
นี้เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการ 
หลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ และสอนโดยผู้
เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในสาย
งานจริง ท่านจะส�าเร็จการศึกษาโดยได้รับความรู้และทักษะปฏิบัติที่ผู้ว่า
จ้างต้องการ มีความพร้อม และสามารถท�างานในสถานที่ท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกของการท�างาน

สายงานนี้เป็นสายงานที่เติบโตเร็วที่สุดทั้งในระดับนานาชาติและในเขต
ไครสต์เชิร์ช ภาคเทคโนโลยีในเขตแคนเทอร์เบอรี่มีพนักงาน 15,000 
คน ซึ่งสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากถึง $2.4 พันล้าน 
ส�ารวจโอกาสทางอาชีพในด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายโดยการศึกษา
ในหลักสูตร ICT หลักสูตรหนึ่งของเราที่ Ara

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานใน
สาขา
• ฝ่ายบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ
• การพัฒนาซอฟต์แวร์
• การเขียนโปรแกรม
• การจัดการโครงการ
• การพัฒนาแอปพลิเคชัน
• การบริหารงานระบบฐานข้อมูล
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์
• การวิเคราะห์การทดสอบ
• ต�าแหน่งงานด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศอื่นๆ

• การบริหารงานระบบเครือข่าย
• ช่างเทคนิคสนับสนุน
• การวิเคราะห์ระบบ
• การจัดการระบบเครือข่าย
• ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุน
• การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์
• การวิเคราะห์ธุรกิจ
• การจัดการ ICT

ara.ac.nz/ict

โครงการสหกิจศึกษา
หากท่านก�าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้าน ICT ที่ Ara ท่านจะได้
รับประสบการณ์การท�างานโดยตรงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจริง ที่
ท่านสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้และจัดท�าโครงการที่สามารถน�า
ไปใช้ได้จริงเป็นระยะเวลา 450 ชั่วโมง ให้กับองค์กรเจ้าภาพ นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขา ICT ก็สามารถได้รับโอกาส
ที่คล้ายกันนี้เช่นกัน

พรพิชชา วรธงชัย | ประเทศไทย
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลย ี
การสื่อสาร

" Ara มอบประสบการณ์จริงที่
สามารถช่วยเหลือนักศึกษาในด้าน
การประกอบอาชีพได้"
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วศิวกรรมศาสตร์
หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ของเราด�าเนินการเรียนการสอนในสภาพ
แวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการตั้งค�าถาม และสนับสนุนให้
เกิดความสมดุลระหว่างการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ภายใน
สิ่งอ�านวยความสะดวกตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่น่าตื่นตาของเรา ท่านจะ
ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

เราท�างานร่วมกับธุรกิจ สถาบัน และองค์กรทางวิศวกรรมต่างๆ อย่าง 
ใกล้ชิดในการพัฒนาการฝึกงาน การจดัให้เข้าท�างาน และโครงการวจิยัท่ี
ล�้าหน้า เพื่อพัฒนาทักษะของท่านให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานใน
สาขา
• สถาปัตยกรรม – นักสร้างแบบจ�าลองสถาปัตยกรรมสามมิติ 

นักออกแบบสถาปัตยกรรม
• การจัดการการก่อสร้าง – ผู้จัดการพื้นที่ก่อสร้าง
• การส�ารวจปริมาณงาน – ผู้ส�ารวจปริมาณงาน
• การออกแบบภายใน – นักออกแบบภายใน นักออกแบบฉากโรงละคร
• วิศวกรรมโยธา – ช่างเทคนิควิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 

นักออกแบบ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรฝ่ายขายหรือวิศวกร
โครงการ และทางเลือกต�าแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การออกแบบและก่อสร้างของงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

• วิศวกรรมไฟฟ้า – ช่างเทคนิควิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
ไฟฟ้า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

• วิศวกรรมเครื่องกล – ช่างเทคนิควิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
วิศวกรออกแบบ วิศวกรการผลิต หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุง วิศวกรฝ่าย
ขายหรือวิศวกรรับประกันคุณภาพ และทางเลือกต�าแหน่งงานอื่นๆ 
ตั้งแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงและการผลิตในเขตเมือง ไป
จนถึงโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

• การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย – เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD 
นักออกแบบ CAD นักออกแบบผลิตภัณฑ์

ara.ac.nz/engineering

ดิญ วัน เงวียน | ประเทศเวียดนาม
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (เครื่องกล)

" Ara มอบความรู้ที่สามารถน�าไป
ใช้ได้จริงมากกว่าที่ได้รับจากการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัย"

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์
ระดับ 6 และ 7 ที่ Ara ได้รับการ
รับรองคุณภาพจากองค์กรส่ง
เสริมด้านวิศวกรรมของประเทศ
นิวซีแลนด์ (Engineering New 
Zealand) ว่าผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อตกลง Dublin Accord และ 
Sydney Accord

ปริญญาตรีสาขาการก่อสร้าง 
(การส�ารวจปริมาณงาน) และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น
สูงสาขาการส�ารวจปริมาณ
งานได้รับการรับรองและเป็น
สมาชิกของสถาบัน New 
Zealand Institute of Quantity 
Surveyors
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สขุภาพ
หลักสูตรสุขภาพของเราให้การฝึกฝน ความรู้ ประสบการณ์ และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้กับท่าน เพื่อให้ท่านสามารถ
น�าทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความ
ต้องการของแหล่งงานต่างๆ

ไม่ว่าท่านจะเลือกศึกษาตามพาธเวย์ใดก็ตาม คุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับ
ของเราจะช่วยให้ท่านมีจุดเริ่มต้นทางอาชีพที่สมบูรณ์แบบ ท่านจะได้
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความช�านาญและมุ่งมั่นที่จะ 
แบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้กับนักศึกษา

'มานาวา' เป็นวิทยาเขตออกแบบตามจุดประสงค์แห่งใหม่ล่าสุดใน
ไครสต์เชร์ิช ท่ีมุง่เน้นการเรยีนการสอนด้านสขุภาพ ต้ังอยู่ในระยะการเดนิ
เพียงสองนาทีจากโรงพยาบาลส�าคัญของเมือง วิทยาเขตเปิดท�าการ
เดอืนกรกฎาคม ปี 2018 โดยใช้แบบจ�าลองสถานการณ์และเครือ่งมอื 
ฝึกแบบล่าสุดในการเรียนการสอน และได้รับการออกแบบมาเพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่การท�างานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

Ara มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตสาขาการพยาบาลในนิวซีแลนด์สูงสุด
อย่างต่อเนื่อง และในปี 2018 มีผลสัมฤทธิ์ในระดับเกือบสมบูรณ์แบบ
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยนักศึกษาที่จบการศึกษา 99% ได้รับการจ้าง
งานภายในสี่เดือนหลังจากเข้ารับการสอบจากส่วนกลาง

ผู้ท่ีจบหลักสตูรน้ีจะได้รบัการจ้างงานในสาขา
• การดูแลสุขภาพ – พยาบาลผดุงครรภ์ เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพรังสี นักรังสี

การแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักบ�าบัดโรคกระดูก
• บริการทางสังคม – นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิต เจ้าหน้าที่สนับสนุนชุมชน

ara.ac.nz/healthcare
ara.ac.nz/social-services

แผนที่แสดงที่ตั้งของวิทยาเขตมานาวา

หรง หวัง | ประเทศจีน
ปริญญาตรีสาขาการพยาบาล

" การศึกษาในหลักสูตรนี้ช่วย
เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
การพยาบาลให้กับฉันเป็นอย่างดี"
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วทิยาศาสตร์
มีบทบาทต่างๆ เกิดขึ้นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ทั้งนักคิดเชิงปฏิบัติและ
เชิงวิเคราะห์สามารถสร้างความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนและ
แม้แต่ชุมชนต่างๆ ได้ทั้งชุมชน

คุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ของเราได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดยร่วมมือ
กับผู้จ้างงานรายต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิและมากด้วย
ประสบการณ์ ได้รับการออกแบบให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ และช่วยให้ท่านมีความช�านาญในการ
ท�างานในสายงานที่เลือกนับตั้งแต่วันแรกของการท�างาน

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานใน
สาขา
• วิทยาศาสตร์ – นักเทคนิคห้องปฏิบัติการ พยาบาลสัตว์ นักเทคนิค

วิจัย ผู้ดูแลสัตว์ นักเพาะพันธุ์สัตว์ ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัข
• การส่งเสริมสุขภาพ – นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ให้ค�า

ปรึกษาด้านสุขภาพ/รูปแบบการใช้ชีวิต นักส่งเสริมสุขภาพ
• โภชนาการมนุษย์ – นักโภชนาการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการ
• วิทยาศาสตร์การกีฬา – นักวิเคราะห์ความสามารถ ผู้ฝึกสอนการเสริม

สร้างสมรรถภาพความแข็งแรง นักบ�าบัดทางการกีฬา ครูฝึกออก
ก�าลังกายแบบกลุ่ม ผู้ช่วยฝึกส่วนบุคคล ผู้จัดการโรงยิม

ara.ac.nz/science

ara.ac.nz/sportscience

กลอรีแม เลรีโอส | ประเทศฟิลิปปินส์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ

" เราได้รับการส่งเสริมให้ท�าสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง"
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งานการบรกิารและ
อุตสาหกรรมการบรกิาร
ไม่ว่าท่านมุ่งมั่นที่จะเป็นเชฟ ผู้ท�าขนม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานการบริการ 
พนักงานเสริมความงาม นักออกแบบทรงผม ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยว เรามีทางเลือกการศึกษาที่จะช่วย
ให้ท่านทราบว่าความฝันของท่านคืออะไร

ท่านจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ที่มีความเข้าใจในสายงานของตนเอง
อย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์มากมายพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับท่าน สิ่ง
อ�านวยความสะดวกที่ยอดยี่ยมของเรา ได้แก่ ครัวแบบครบวงจรห้าแห่ง 
ร้านอบขนม ร้านอาหารส�าหรับการฝึกสองแห่ง (ร้าน วิชั่นส์ ในวิทยาเขต
ไครสต์เชิร์ช และร้าน สตารซ์ ในวิทยาเขตทิมารู) ร้านกาแฟและบาร์
ส�าหรับการฝึก บาริสต้ารูม ร้านเสริมความงามและตกแต่งทรงผม ระบบ
การจองแบบจ�าลอง และสถานปฏิบัติการด้านงานแม่บ้าน

เราเป็นสถาบันแรกในนิวซีแลนด์ที่มีหลักสูตรการประกอบอาหารและ 
อบขนมปังที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมเชฟโลก (World Association 
of Chefs Societies)

Ara (รวมถึง CPIT และ เอโอรากิ โพลีเทคนิค ซึ่งเป็น
สถาบันเดิมของ Ara) ได้รับรางวัล Nestle Toque 
d’Or Supreme Award 16 ครั้งจากทั้งหมด 28 ครั้ง
นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรกในปี 1991

ผู้ท่ีจบหลักสตูรน้ีจะได้รบัการจ้างงานใน
สาขา
• การประกอบอาหาร – เชฟ พนักงานท�าขนม ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง
• การบริการ – พนักงานบริการในร้านอาหาร บาริสต้า เจ้าหน้าที่

อ�านวยความสะดวกของโรงแรม ผู้ประสานงาน พนักงานต้อนรับของ
โรงแรม

• การเดินทางและการท่องเที่ยว – ผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเดินทาง 
บุคลากรปฏิบัติงานในสายการบินหรือเรือส�าราญ มัคคุเทศก์

• การเสริมความงาม – พนักงานเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า 
ช่างท�าเล็บ ผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการดูแลผิว พนักงานฝ่ายขาย 
ผู้จัดการหรือเจ้าของคลินิก/ร้านเสริมความงาม

ara.ac.nz/hospitality

กุมินทรา ธรรมทัศ | ประเทศศรีลังกา
ปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและ 
การจัดการงานการบริการ

" หลักสูตรนี้ครอบคลุมพื้นฐาน
ทั้งหมดอย่างแท้จริง"

29



ศิลปะ
ความสามารถ ความฉลาดคิด และแรงบันดาลใจของท่านจะได้รับการบ่ม
เพาะด้วยคุณวุฒิด้านการสร้างสรรค์ที่หลากหลายของเรา 

หลักสูตรของเราด�าเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน และมุ่งเน้น
การส่งเสริมให้ท่านมีความริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น
เพื่อให้ประสบความส�าเร็จในสายงานที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้

ที่ Ara พวกเราเป็นผู้น�าด้านการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติ โดยมีการฝึก
อบรมในสถานที่ท�างานผ่านประสบการณ์จริง ท�าให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะ 
มีระดับความสามารถที่จ�าเป็นต่อการท�างานในสถานที่ท�างานอย่าง 
เพียงพอ พร้อมด้วยความมั่นใจและศักยภาพเมื่อส�าเร็จการศึกษาออกไป

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานใน
สาขา
• ศิลปะและการออกแบบ – นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบมัลติมีเดีย 

นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบเครื่องประดับ ศิลปิน
• แฟชั่น – นักออกแบบแฟชั่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อด้านแฟชั่น สไตลิสต์
• การถ่ายภาพ – ช่างภาพมืออาชีพ ศิลปินภาพถ่าย
• สื่อและการสื่อสาร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) – ช่างกล้อง 

ผู้ตัดต่อล�าดับภาพ ฝ่ายขั้นตอนหลังการผลิต การสร้างเทคนิคพิเศษ
ทางภาพ ผู้แพร่ภาพโทรทัศน์ ผู้ประกาศทางวิทยุ ผู้สื่อข่าว ผู้ก�ากับ 

• ดนตรีและการแสดง – นักแสดง นักร้อง นักเต้น นักดนตรี ผู้ก�ากับเวที 
นักประพันธ์เพลง นักประพันธ์ดนตรี ผู้จัดการศิลปิน

ara.ac.nz/art-and-design

ara.ac.nz/music-arts

ara.ac.nz/music-theatre

ara.ac.nz/broadcasting

สึมูกิ ทานิกูจิ | ประเทศญี่ปุ่น
อนุปริญญาสาขาการถ่ายภาพเป็นอาชีพ

" หลักสูตรนี้ท�าให้ผมได้รับ
ประสบการณ์จริง และสามารถ
เรียนรู้ทักษะต่างๆ มากมายได้
อย่างรวดเร็ว"
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ภาษา ความย่ังยืน และ
การศึกษากลางแจ้ง
ด้วยคุณวุฒิด้านภาษาหรือการศึกษา ท่านสามารถสร้างเสริม 
ความสัมพันธ์และช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายได้

เรามีหลักสูตรทางด้านภาษาเปิดสอน ได้แก่ ภาษาเมารีและญี่ปุ่น  
ท้ังสองหลักสตูรออกแบบมาเพ่ือให้ท่านใช้เวลากบัการเรยีนภาษาน้ันได้
อย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถใช้ภาษาได้คล่อง อีกทั้งช่วยให้ท่านเข้าใจ
วัฒนธรรมของภาษานั้นอย่างแท้จริง

หลักสูตรการศึกษาของเรา ได้แก่ การศึกษากลางแจ้ง และการสอนภาษา
อังกฤษให้แก่คนวัยผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษากลางแจ้งของเราที่ Ara มุ่ง
เน้นเรื่องความยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง 
ที่อยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตไครสต์เชิร์ชและทิมารูอันสวยงามและ 
หลากหลายให้คุ้มค่ามากที่สุด

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับการจ้างงานใน
สาขา
• ความยั่งยืนและการศึกษากลางแจ้ง – ครูสอนด้านการศึกษากลางแจ้ง 

มัคคุเทศก์น�าเที่ยวเชิงผจญภัยหรือเชิงนิเวศ มัคคุเทศก์น�าเที่ยวเชิง
นันทนาการหรือเชิงอนุรักษ์ ครูฝึกสอนเล่นสกี/สโนว์บอร์ด

• ภาษา – ล่าม นักแปลทางธุรกิจ นักลงทุน ครูสอนภาษา

ara.ac.nz/language-and-education

ara.ac.nz/outdoor-ed

อาเธอร์ มาชาโด | ประเทศบราซิล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาความยั่งยืนและ 
การศึกษากลางแจ้ง

" ผมสนุกกับการท�าทุกอย่างตลอด
การเดินทางครั้งนี้"
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ขัน้ตอนการสมคัรเรยีนของนักศึกษานานาชาติ

นโยบายการคืนเงนิ
เราเข้าใจว่าบางคร้ังการเปล่ียนแปลงเกีย่วกบัสขุภาพหรอืสถานการณ์ต่างๆ สามารถส่งผลต่อแผนการศึกษาของท่านทีส่ถาบนัของเรา จงึเป็นเร่ืองส�าคัญ
ท่ีท่านจะต้องท�าความเข้าใจนโยบายการคืนเงนิของ Ara ท่ีขึน้อยู่กบั 'พาธการศึกษา' ของนักศึกษา ซึง่กคื็อระยะเวลาของหลักสตูรดงัระบุในรายการค่า
ธรรมเนียม และได้มกีารยอมรับโดยการช�าระเงนิและการสมคัรเรยีน ตารางส�าหรับค�านวณจ�านวนเงนิท่ีสามารถคนืได้แสดงอยู่ในด้านล่างน้ี

เหตุผลในการพิจารณาคืนเงิน จ�านวนเงินที่คืน (ค่าเล่าเรียน) ค่าธรรมเนียมการ
จัดหาที่พัก

เอกสารที่นักศึกษาต้องส่ง

นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน ก่อนวันเริ่มเรียน ของพาธการ
ศึกษา

คืนเงินเต็มจ�านวนหากค่า
ธรรมเนียมลงทะเบียนน้อยกว่า 
NZ$500

ไม่คืนเงิน
เอกสารถอนรายวิชาเรียนที่กรอก
รายละเอียดครบถ้วน (แบบฟอร์มขอปรับ
เปลี่ยนรายละเอียดการสมัครเรียน) 

และ

ค�าขอถอนรายวิชาเป็นลายลักษณ์
อักษร (โดยการส่งอีเมลหรือหนังสือไปยัง 
intladmissions@ara.ac.nz)

นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน ภายในเจ็ดวันแรกตามปฏิทิน 
ของการเริ่มต้นพาธการศึกษา

80% ของค่าเล่าเรียนที่ช�าระเอา
ไว้แล้ว (ค่าเล่าเรียน 20% จะหักไว้เป็น
ค่าด�าเนินการ) 

ไม่คืนเงิน

นักศึกษาถอนรายวิชาเรียน หลังวันที่เจ็ดตามปฏิทิน ของการ
เริ่มต้นพาธการศึกษา ไม่คืนเงิน ไม่คืนเงิน

ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากส�านักงาน
บริการเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์

คืนเงินเต็มจ�านวนหากค่า
ธรรมเนียมลงทะเบียนน้อยกว่า 
$500

ไม่คืนเงิน

หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก
ส�านักงานบริการเข้าเมืองแห่ง
นิวซีแลนด์ที่ระบุว่าการยื่นขอวีซ่า
นักศึกษาได้รับการปฏิเสธ

ส�านักงานบริการเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์ปฏิเสธการต่ออายุ
วีซ่านักศึกษาเนื่องจากเวลาเข้าเรียนต�่ากว่าเกณฑ์ ผลการ
ศึกษาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ และ/หรือยื่นขอวีซ่าล่าช้ากว่า
ก�าหนด (มาตรา 61) 

80% ของค่าเล่าเรียนที่ช�าระเอา
ไว้แล้ว (หักค่าเล่าเรียน 20%) หรือ คืน
เงินตามสัดส่วนโดยคิดจากวันที่
เข้าเรียนวันสุดท้าย 

ไม่คืนเงิน หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจาก
ส�านักงานบริการเข้าเมืองแห่ง
นิวซีแลนด์ที่ระบุว่าการยื่นขอวีซ่า
นักศึกษาได้รับการปฏิเสธ

การยกเลิกการสมัครเรียนโดย Ara ไม่คืนเงิน ไม่คืนเงิน หนังสือยกเลิกการสมัครเรียน

เหตุผลด้านความเห็นใจ (จะมีการพิจารณาต่อเมื่อสถานการณ์ในการ
ถอนรายวิชาเรียนอยู่นอกเหนือการควบคุมของนักศึกษา และเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของ การพิจารณาระดับการถอนรายวิชาเรียน หรือนโยบายการคืนเงินค่า
ธรรมเนียมซึ่งรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับเหตุผลด้านความเห็นใจด้วย)

จ�านวนเงินที่คืนให้จะพิจารณา
เป็นแต่ละกรณีไป

การตัดสินใจคืนเงิน
จะพิจารณาเป็นแต่ละ
กรณีไป

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอคืน
เงินและแบบฟอร์มขอรับพิจารณา
คืนเงินด้วยเหตุผลด้านความเห็นใจ

ara.ac.nz/refund-policy

ส�านักงานรับนักศึกษานานาชาติจะประเมินข้อมูลการสมัครเรียนของท่าน ท่านจะได้รับอีเมลหากมี
การร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจแนะน�าพาธเวย์การศึกษาอื่นให้กับท่าน หากพาธเวย์ที่ท่านเลือก
ไม่เหมาะสมกับท่าน จากนั้นเราจึงจะออกเอกสารตอบรับให้กับท่าน

ขั้นตอนที่หนึ่ง
การส่งใบสมัคร

กรอกใบสมัครแบบออนไลน์ ดิจิตัล หรือ
ฉบับพิมพ์

ตรวจสอบว่าท่านได้กรอกรายละเอียดทุก
ส่วนในใบสมัครและแนบเอกสารที่จ�าเป็น

ทั้งหมดครบถ้วนแล้ว

ส่งใบสมัคร  
(ผ่านระบบออนไลน์ อีเมล หรือไปรษณีย์)

ขั้นตอนที่สาม
การเดินทางมายังนิวซีแลนด์

ได้รับเอกสารยืนยันตอบรับการเข้าพัก 
(หากร้องขอ)

รายงานตัวต่อฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน
นักศึกษาพร้อมกับแนบพาสปอร์ต วีซ่า 

และใบแสดงผลการเรียนของท่าน

เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์

เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

เริ่มการเข้าเรียนในชั้นเรียน

ให้ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศแก่
เจ้าหน้าที่ของส�านักงานรับนักศึกษา

นานาชาติ

ขั้นตอนที่สอง
การเตรียมความพร้อมเรื่องวีซ่า

ยื่นค�าขอวีซ่าได้ที่ immigration.govt.nz

ช�าระค่าธรรมเนียม เว้นแต่ประเทศของท่านจะ
ก�าหนดเงือ่นไขว่าต้องได้รบัการอนุมตัใินหลัก
การ (AIP) จากส�านักงานบรกิารเข้าเมอืงแห่ง
นิวซแีลนด์ก่อน ประเทศเหล่าน้ีต้องช�าระค่า

ธรรมเนียมทันทีท่ีได้รบัการอนุมติั AIP

ได้รับหนังสือตอบรับเข้าเรียน

ได้รับหนังสอืตอบรบัเข้าเรียนแบบไม่มเีงือ่นไข
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วนัท่ีและค่าธรรมเนียม 2020
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ระยะเวลา วันเริ่มเรียน ค่า

ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน $250
การเก็บภาษีบริการ
ส�าหรับนักศึกษา $8 ต่อสัปดาห์

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม

การเตรียมตัวสอบ IELTS
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบ 
IELTS)

4 สัปดาห์ 
(อย่างน้อย)

ทุกวันจันทร์
เริ่ม 6 มกราคม
สิ้นสุด 18 ธันวาคม

$390 ต่อ
สัปดาห์

ภาษาอังกฤษร่วมกับงาน
อาสาสมัคร

8 สัปดาห์ ยืดหยุ่น $3,120 

ค่าธรรมเนียมการจัดให้
เข้าท�างาน

$275

NZCEL
(ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์
สาขาภาษาอังกฤษ)

18 
สัปดาห์

ระดับ 3: 10 กพ., 20 กค.
ระดับ 3 ประยุกต์: 10 กพ.,  
20 กค., 21 กย.
ระดับ 4 วิชาการ: 10 กพ.,  
20 กค., 21 กย.
ระดับ 5: 10 กพ., 20 กค.

$7,985 ต่อ
ภาคเรียน

CELTA 4 สัปดาห์
2 - 27 มีนาคม

3 - 28 สิงหาคม
$5,068

หลักสูตรกลุ่มที่จัดตาม
ความต้องการ

4 สัปดาห์ 
(อย่างน้อย)

โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

ค่าธรรมเนียมสอบ
ค่าธรรมเนียมสอบ IELTS $385

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Pearson $385

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
การเก็บภาษีบริการส�าหรับนักศึกษา (หลักสูตรเมนสตรีม) $320

การยื่นขอวีซ่าศึกษา $255

ที่จอดรถส�าหรับนักศึกษา $5 ต่อวัน

ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต
เราขอแนะน�าให้ท่านเตรียมงบประมาณ $1250 ต่อเดอืนไว้ส�าหรับเป็นค่า
ใช้จ่ายในการด�ารงชวีติซึง่รวมค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายในการด�ารงชวีติท่ัวไป

โฮมสเตย์ ไครสต์เชิร์ช ทิมารู

ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก
(รวมถึงการไปรับที่สนามบินไครสต์เชิร์ชและการพาไป
ส่งยังครอบครัวโฮมสเตย์ในไครสต์เชิร์ช หมายเหตุ: ไม่
รวมการพาไปส่งยังครอบครัวโฮมสเตย์ในทิมารู เสนอ
ราคาแยกต่างหากโดยอ้างอิงตามรายละเอียดเที่ยวบิน
ขาเข้าและเที่ยวบินขาออก)

$320 $320

ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก
(รวมอาหาร 2 มื้อในระหว่างสัปดาห์และ 3 มื้อในวัน
หยุดสุดสัปดาห์)

$266 –

ค่าธรรมเนียมการจัดหาที่พัก
(รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน)

$296 $280

การขนส่ง ไครสต์เชิร์ช ทิมารู

ค่ารถประจ�าทาง (ใช้บัตร Metrocard) –  
เดินทางไม่จ�ากัด $106 ต่อเดือน $64 ต่อเดือน

ค่ารถประจ�าทาง (ใช้บัตร Metrocard) –  
ต่อสัปดาห์เป็นอย่างมาก $26.50 ต่อสัปดาห์ $16 ต่อสัปดาห์

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

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

ประกันสุขภาพและการเดินทาง
นักศึกษานานาชาติ (รวมถึงนักศึกษาที่มาเป็นกลุ่ม) ต้องมีประกันสุขภาพ
และการเดินทางที่ยังคุ้มครองอยู่ในปัจจุบันในขณะที่อยู่ในนิวซีแลนด์  
ค่าใช้จ่ายด้านประกันส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลา $523.50

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

วนัหยุดนักขตัฤกษ์
วันปีใหม่ พุธ 1 มกราคม 

วันหลังวันปีใหม่ พฤหัสบดี 2 มกราคม

วันไวตางิ พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์

วันกู๊ดฟรายเดย์ ศุกร์ 10 เมษายน

วันจันทร์วันอีสเตอร์ จันทร์ 13 เมษายน

วันแอนแซค (ชดเชย) จันทร์ 27 เมษายน

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินี จันทร์ 1 มิถุนายน

วันครบรอบปีของเขตแคนเทอร์เบอรี่
ตอนใต้

จันทร์ 28 กันยายน

วันแรงงาน จันทร์ 26 ตุลาคม

วันครบรอบปีของเขตแคนเทอร์เบอรี่ ศุกร์ 13 พฤศจิกายน

วันคริสต์มาส ศุกร์ 25 ธันวาคม

วันบอกซิ่งเดย์ เสาร์ 26 ธันวาคม

วันที่มีความส�าคัญอื่นๆ
วิทยาเขต Ara เปิดท�างาน จันทร์ 6 มกราคม

พิธีประสาทปริญญาบัตรฤดูใบไม้ร่วง ศุกร์ 27 มีนาคม

พิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาเขตทิมารู พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์

สิ้นสุดเวลาออมแสง วันอาทิตย์ 5 เมษายน

Ara หยุดท�างาน (อังคารหลังวันอีสเตอร์) อังคาร 14 เมษายน

พิธีประสาทปริญญาบัตรฤดูใบไม้ผลิ ศุกร์ 18 กันยายน

เริ่มต้นเวลาออมแสง วันอาทิตย์ 27 กันยายน

วิทยาเขต Ara หยุดท�างาน พุธ 23 ธันวาคม
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ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ (ทั่วไป) T 3 18 สัปดาห์ กพ.*/กค.* $7,985 IELTS 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ (ประยุกต์) T 3 18 สัปดาห์ กพ.*/กค.*/กย. $7,985 IELTS 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ T 4 18 สัปดาห์ กพ.*/กค.*/กย. $7,985 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ประกาศนียบัตรแห่งนิวซีแลนด์สาขาภาษาอังกฤษ 5 18 สัปดาห์ กพ./กค. $7,985 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

ปรับพื้นฐาน
การศึกษาและการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ T 3 6 เดือน กพ./กค. $10,285 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การศึกษาและการเตรียมตัวส�าหรับการประกอบอาชีพ T 4 6 เดือน กพ./กค. $10,285 IELTS 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0

สถาปัตยกรรมศึกษา
การสร้างแบบจ�าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) (ก�าลังรอรับการอนุมัติ) 7 1 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการการก่อสร้าง 7 1 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การส�ารวจปริมาณงาน 7 1 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
สถาปัตยกรรมศึกษา 7 3 ปี กพ. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การก่อสร้าง
(เน้นความช�านาญเฉพาะทางด้านการจัดการการก่อสร้างและการส�ารวจปริมาณงาน) 7 3 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 2 ปี กพ. $21,900 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การก่อสร้าง
(เน้นความช�านาญเฉพาะทางด้านการจัดการการก่อสร้างและการส�ารวจปริมาณงาน) 6 2 ปี กพ./กค. $21,900 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

ศิลปะ
การออกแบบ (เน้นความช�านาญเฉพาะทางด้านทัศนศิลป์ประยุกต์ แฟชั่น  
การออกแบบเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ และนิเทศทัศน์) 7 3 ปี กพ. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

สื่อดิจิตัลและการออกแบบ T 
(เท่านั้น) 5 1 ปี กพ. $22,580 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

ความคิดสร้างสรรค์ T 4 6 เดือน กพ./กค. $11,290 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

สื่อดิจิตัลและการออกแบบ T 4 6 เดือน กค. $11,290 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

แฟชั่น 4 6 เดือน กพ./กค. $11,290 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

ธุรกิจ
บัญชี 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการประยุกต์ 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ระบบสารสนเทศธุรกิจ 7 1 ปี กพ. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การเปลี่ยนสภาพและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการงานอีเวนท์ 7 1 ปี กพ. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการงานการบริการ 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 1 ปี กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การตลาดและการขาย 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการปฏิบัติการและการผลิต 7 1 ปี กพ./กค./ตค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการโครงการ 7 1 ปี กพ./กค./ตค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการยุทธศาสตร์ 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
โลจิสติคส์ห่วงโซ่อุปทาน 7 1 ปี กพ./กค./ตค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการประยุกต์ (เน้นความช�านาญเฉพาะทาง) 7 3 ปี กพ./กค. $19,920 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ธุรกิจ 5 1 ปี กพ./กค. $19,920 IELTS 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ธุรกิจ (การบริหารและเทคโนโลยี) 4 6 เดือน กพ./กค. $9,960 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ธุรกิจ (การบริหารและเทคโนโลยี) 3 6 เดือน กพ./กค. $9,960 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

การสื่อสารและสื่อ
การสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 7 3 ปี กพ. $24,370 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
สื่อเพื่อการสื่อสาร 4 6 เดือน กพ./กค. $11,290 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

คอมพิวเตอร์และ ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 7 1 ปี กพ./กค. $22,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 7 3 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การบริหารงานระบบ 6 1 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การออกแบบและการพัฒนาเว็บ 5 1 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การสนับสนุนด้านเทคนิคส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ* 4 6 เดือน กพ./กค. $10,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

เกณฑ์การเข้าศึกษาหลักสูตร IELTS

สัญลักษณ์:  ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลังปริญญาตรี  ปริญญาโท
**เกณฑ์การเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลงได้
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วิศวกรรมศาสตร์
การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 7 1 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
เทคโนโลยีวิศวกรรม (ไฟฟ้า) 7 3 ปี กพ. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
เทคโนโลยีวิศวกรรม (โยธา) 7 3 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
เทคโนโลยีวิศวกรรม (เครื่องกล) 7 3 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) 6 2 ปี กพ. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 6 2 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) 6 2 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

งานการบริการและอุตสาหกรรมการบริการ
การจัดการงานการบริการ 7 1 ปี กพ./กค. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการจัดการงานการบริการ 7 3 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การจัดการงานการบริการ 5 & 6 2 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การประกอบอาหาร (ก้าวหน้า) – เน้นการประกอบอาหาร T 4 & 5 2 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การประกอบอาหาร (ก้าวหน้า) – เน้นแบบปาติซิเย่ T 4 & 5 2 ปี กพ./กค. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การอบขนมปัง (มือสมัครเล่น) (ผู้อบขนมปังเป็นอาชีพ) T 4 1 ปี กพ. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 & 4 1 ปี กพ. $21,240 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การท่องเที่ยวและการเดินทาง 3 & 4 1 ปี กพ. $21,240 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

การแต่งผมและเสริมสวย
การเสริมความงาม 5 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การเสริมความงาม T 4 1 ปี กพ. $20,620 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 1.5 ปี กพ./กค. $25,280 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การพยาบาล 9 2 ปี กพ./กค. $25,280 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 1 ปี กพ./กค. $25,280 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
การพยาบาล 7 1 ปี กพ./กค. $23,040 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การสร้างภาพทางการแพทย์ 7 3 ปี กพ. $23,040 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ผดุงครรภ์ 7 3 ปี มค. $30,660 IELTS 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0
สุขภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 7 3 ปี กพ. $23,040 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การพยาบาล T 7 3 ปี กพ./กค. $23,040 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การพยาบาล (ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การปฏิบัติงานวิชาชีพ) 7 2 ปี กพ. สอบถาม IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
สังคมสงเคราะห์ 7 4 ปี กพ. $23,040 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ผู้ช่วยพยาบาล 5 1.5 ปี มีค. $22,580 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
สุขภาพและสุขภาวะ (การบริการสังคมและชุมชน) 4 1 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การออกก�าลังกาย 4 6 เดือน กพ./กค. $11,270 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

ภาษาและการศึกษา
ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) 7 3 ปี กพ. $21,240 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 
(CELTA) 5 1 เดือน มีค./สค. $5,068 IELTS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

ภาษาญี่ปุ่น 4 1 ปี กพ. $21,240 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ภาษาญี่ปุ่น (พื้นฐาน) 3 6 เดือน กพ. $10,620 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

การศึกษากลางแจ้ง
การฝึกฝนแบบยั่งยืน 9 1.5 ปี กพ./กค. สอบถาม IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
การฝึกฝนแบบยั่งยืน 8 1 ปี กพ./กค. สอบถาม IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
ความยั่งยืนและการศึกษากลางแจ้ง 7 1 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ความยั่งยืนและการศึกษากลางแจ้ง 7 3 ปี กพ./กค. $22,580 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การศึกษากลางแจ้ง T 4 34 สัปดาห์ กพ./กค. $21,920 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

การแสดง
ศิลปะการดนตรี 7 3 ปี กพ. $21,900 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ศิลปะการแสดง (ละครเพลง) 7 3 ปี กพ. $21,900 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ดนตรี 4 1 ปี กพ. $21,900 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ 7 1 ปี กพ./กค. $23,030 IELTS 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 7 3 ปี กพ./กค. $23,030 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6 1 ปี กพ./กค. $20,570 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 1 ปี กพ./กค. $20,570 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การพยาบาลสัตว์ 6 1 ปี กพ. $20,690 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
เทคโนโลยีสัตว์ (สาขางานผู้ช่วยพยาบาลสัตว์) 5 1 ปี กพ. $20,570 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การจัดการสัตว์ สาขาสัตว์เลี้ยง 4 1 ปี กพ. $20,570 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

เกณฑ์การเข้าศึกษาหลักสูตร IELTS
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เงื่อนไขใน "ระเบียบปฏิบัติ"
Ara ได้ให้ความตกลงในการปฏิบัติตามและมีพันธะกับกระทรวงศึกษาธิการ  
("การให้ความดูและเอาใจใส่แก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ") "ระเบียบปฏิบัติ" 
ค.ศ. 2016 ที่บริหารโดยส�านักงานคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ (NZQA) ท่านสามารถ
ขอรับเอกสาร "ระเบียบปฏิบัติฯ" ดังกล่าวได้ที่สถาบันนี้ หรือจากเว็บไซท์ของ 
NZQA ที่
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

การเข้าเมือง
รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับเงื่อนไขวีซ่าและใบอนุญาต ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสิทธ ิ
ในการรับจ้างท�างานในนิวซแีลนด์ในขณะท่ีก�าลังศึกษา และเงือ่นไขในการรายงาน
เหล่านี้สามารถหาได้ที่ส�านักงานบริการเข้าเมืองแห่งนิวซีแลนด์ และเข้าไปดูได้ที่ 
immigration.govt.nz

คุณสมบัติส�าหรับบริการสุขภาพ
นักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิรับบริการสุขภาพของรัฐในขณะที่อยู่ใน
นิวซีแลนด์ หากท่านรับการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ท่านมาเยี่ยมเยือน ท่านอาจ
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเหล่านั้นทั้งหมดเอง รายละเอียดครบถ้วน
เกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสุขภาพของรัฐสามารถหาได้ที่กระทรวงสุขภาพ และ
สามารถเข้าไปดูได้ที่ 
moh.govt.nz

การประกันอุบัติเหตุ
หน่วยงาน Accident Compensation Corporation เป็นผู้ให้การประกันอุบัติเหตุ
ส�าหรับชาวนิวซีแลนด์ทั้งหมด ผู้พักอาศัยถาวร รวมถึงผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนิวซีแลนด์
ชั่วคราว แต่ท่านอาจยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และที่เกี่ยวข้องอื่น
เองทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซท์ของ ACC ได้ที่ 
acc.co.nz 

การประกันสุขภาพ
Ara ตัง้เงือ่นไขให้นักศึกษานานาชาติทุกคนต้องมกีารประกนัสขุภาพและการเดนิทาง 
อย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
แห่งนิวซแีลนด์ใน "ระเบียบปฏบัิติของนิวซแีลนด์ในการให้ความดแูลเอาใจใส่
แก่นักเรียนนักศึกษานานาชาติ" Ara ขอแนะน�าบริการประกันของ Allianz 
StudentPlus ซึงจัดกรมธรรม์ให้เหมาะกับนักศึกษาของเราเป็นการเฉพาะ  
สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand

โทรศัพท:์ +64 3 940 8389

อีเมล: international@ara.ac.nz

ara.ac.nz/international
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