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เคีีย โอรา ยิินดีีต้้อนรัับสู่่� Ara
ในฐานะประธานบริิหาร กระผมมีีความยิินดีีที่่�
จะแนะนำำ�ให้้ท่่านได้้รับ
ั ทราบเกี่่�ยวกัับตััวเลืือก
ทางการศึึกษาที่่�หลากหลายน่่าสนใจที่่�ทาง Ara
(อารา) ก่่อตั้้�งมาเพื่� อ
่ ท้้าทายความคิิดและเสริิม
สร้้างความใฝ่่รู้้� ความทุ่่�มเทและความมุ่่�งมั่่�นของ
เราที่่�จะทำำ�ทุก
ุ สิ่่�งให้้ดีีที่�่สุด
ุ ทำำ�ให้้ Ara ยืืนอยู่่�ใน
แนวหน้้าของการเรีียนด้้านอาชีีวศึึกษาและการ
เรีียนเชิิงประยุุกต์์ในระดัับโลก

การดููแลและสรรค์์สร้้างนัักคิิดที่�่ยิ่่ง� ใหญ่่จำำ�เป็็น
ต้้องให้้ความเอาใจใส่่เป็็นรายบุุคคล เราภาค
ภููมิิใจอย่่างยิ่่�งกัับชั้้�นเรีียนที่่�ส่ง่ เสริิมประสบการณ์์
การเรีียนของแต่่ละบุุคคลอย่่างแท้้จริิง เราอยู่่�ใน
ธุุรกิิจที่่�หล่่อหลอมชีีวิิต สร้้างผู้้�นำำ� และปลููกฝััง
ผู้้�บุุกเบิิกทางสัังคม เราจึึงหวัังว่่าจะได้้แบ่่งปััน
ความรู้้แ
� ละประสบการณ์์ที่�่เรามีีอยู่่�อย่่างหาไม่่ได้้
ให้้กัับท่่าน

โทนีี เกรย์์ (Tony Gray)
ประธานบริิหารของ
Ara Institute of Canterbury

ศููนย์์การสอบภาษาอัังกฤษที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองมอบหมาย
Ara เป็็นศููนย์์การสอบที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองสำำ�หรัับการสอบ IELTS การสอบวััดระดัับภาษาอัังกฤษ Pearson และ OET
ผู้้�ประสานงานการสอบของเราสามารถช่่วยเหลืือท่่านในการลงทะเบีียนสอบ
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เกี่่�ยวกัับ Ara
CPIT (ซีีพีไี อทีี) และ Aoraki Polytechnic (เอ
โอรากิิ โพลีีเทคนิิค) ได้้ร่ว
่ มกัันจััดตั้้�งองค์์กร
ใหม่่ในชื่่�อ Ara Institute of Canterbury (อารา
อิินสติิติิวท์์ อ๊๊อฟ แคนเทอร์์เบอรี่่�) ขึ้้�นในปีี
2016 เพื่� อ
่ ให้้การศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาด้้าน
อาชีว
ี ศึึกษาในเขตเกาะใต้้ของนิิวซีีแลนด์์
ที่่� Ara พวกเราเชื่่�อในการเรีียนรู้้�ที่�่ปรัับให้้เหมาะ
กัับแต่่ละบุุคคล ซึ่่�งมีีความยืืดหยุ่่�นและรัับฟััง
ความต้้องการและเป้้าหมายทางอาชีีพของ
นัักศึึกษา เราจะช่่วยให้้ท่่านศึึกษาเล่่าเรีียน
ได้้อย่่างดีีเยี่่�ยมพร้้อมกัับใช้้เวลาที่่�อาศััยอยู่่�ใน
นิิวซีแ
ี ลนด์์ให้้คุ้้�มค่่ามากที่่�สุด
ุ
ท่่านจะสนุุกกัับการเรีียนในชั้้�นที่่�มีีอััตราส่่วน
อาจารย์์ต่่อนัักศึึกษาสููงและสามารถเข้้าใช้้สิ่่ง�
อำำ�นวยความสะดวกตามวััตถุุประสงค์์ต่่างๆ ของ
เราที่่�น่า่ ตื่่�นตา เรามุ่่�งเน้้นในเรื่่�องความสมดุุล
ระหว่่างภาคทฤษฎีีกัับภาคปฏิิบัติ
ั ิ เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ได้้ว่่าท่่านจะพร้้อมเข้้าทำำ�งานเมื่่�อท่่านจบออกไป

ทำำ�ไมจึึงเลืือกเข้้าเรีียนที่่� Ara Institute
of Canterbury?
Ara เป็็นสถาบัันการศึึกษาในกลุ่่�ม NZQA 1 ที่่�
รััฐบาลนิิวซีีแลนด์์เป็็นเจ้้าของ มีีสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกที่่�ยอดเยี่่�ยมในวิิทยาเขตที่่�ไครสต์์เชิิร์ช
์
ทิิมารูู แอชเบอร์์ตััน และโออามารูู มีีจำำ�นวน
นัักศึึกษารายปีี 19000 คน รวมนัักศึึกษา
นานาชาติิ 1,800 คนต่่อปีี เรามีี
•	คุุณวุุฒิริ ะดัับปริิญญาตรีีและหลัังปริิญญา
ตรีีที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับในระดัับนานาชาติิใน
สาขาวิิชาที่่�หลากหลาย
• คณาจารย์์ที่�่มีีประสบการณ์์วิิชาชีีพจริิงและมีี
เครืือข่่ายเชื่่�อมโยงกัับภาคอุุตสาหกรรม
•	ชั้้�นเรีียนขนาดเล็็ก (ท่่านจะมีีโอกาสได้้รู้้�จััก
กัับคณาจารย์์และคณาจารย์์ก็็จะได้้รู้้�จัักท่่าน
เช่่นกััน)
•	ทัักษะที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของผู้้�จ้้างงาน (ท่่านจะ
พร้้อมเข้้าทำำ�งานเมื่่�อท่่านจบออกไป)
• โอกาสการทำำ�งานที่่�เป็็นการเตรีียมความ
พร้้อมให้้กัับท่่านก่่อนที่่�จะเข้้าทำำ�งานจริิง

มีีคุุณวุุฒิม
ิ ากกว่่า
150 คุุณวุุฒิิ
ระดัับหลัังปริิญญาตรีี/ปริิญญาโท
(1-2 ปีี)

ประกาศนีียบัต
ั รบััณฑิิตชั้้�นสูงู
(1- ปีี)

ปริิญญาตรีี
(3 ปีี)

อนุุปริญ
ิ ญา
(2 ปีี)

ประกาศนีียบัต
ั ร
(1 ปีี)

Ara เป็็นสมาชิิกของ

การศึึกษาปรัับพื้้�นฐาน
(6 เดืือน/1 ปีี)

ภาษาอัังกฤษ
(4 - 50 สััปดาห์์)
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ทางเลืือกสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อ
Ara มีีคุณ
ุ วุุฒิริ ะดัับประกาศนีียบัต
ั ร อนุุปริญ
ิ ญา ปริิญญาตรีีและระดัับหลัังปริิญญาตรีีหลากหลายไว้้ให้้นัักศึึกษานานาชาติิ
ได้้เลืือกเรีียน
ประกาศนีียบััตร/อนุุปริิญญา

ปริิญญา

ภาษาอัังกฤษ

ประกาศนีียบััตรบััณฑิิต/ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููง

ภาษาอัังกฤษแบบเข้้ม
การเตรีียมตััวสอบ IELTS

งานอาสาสมััคร
ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ
(NZCEL)

คอมพิิวเตอร์์และ ICT

พาณิิชยการและธุุรกิิจ

ระดัับหลัังปริิญญาตรีี/ปริิญญาโท

การศึึกษาปรัับพื้้�นฐาน 

การศึึกษาและการเตรีียมตััวสำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ

ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์
ICT (เทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการสื่่� อสาร)
ความสำำ�คััญของเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การสนัับสนุุนทางวิิชาการสำำ�หรัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
ระบบเครืือข่่าย
การบริิหารงานระบบ
การออกแบบและการพััฒนาเว็็บ

บััญชีี
ธุุรกิิจประยุุกต์์
การจััดการประยุุกต์์
บริิหารธุุรกิิจ
ระบบสารสนเทศธุุรกิิจ
การจััดการงานอีีเวนท์์
การจััดการระดัับต้้น
การจััดการงานการบริิการ

การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
การตลาดและการขาย
การจััดการปฏิิบัติ
ั ิการและการผลิิต
การจััดการโครงการ
การจััดการยุุทธศาสตร์์
โลจิิสติิคส์์ห่ว
่ งโซ่่อุุปทาน
การเปลี่่�ยนสภาพและการเปลี่่�ยนแปลง

การประกอบอาหาร

งานการบริิการ

แต่่งผมและเสริิมสวย 

การอบขนมและขนมหวาน
การประกอบอาหารแบบมืืออาชีีพ
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บริิการบาร์์กาแฟ
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม
งานการบริิการ
การจััดการงานการบริิการ

ทัักษะความงาม
การเสริิมความงาม
การเสริิมความงามและการถอนเส้้นขน
การจััดแต่่งทรงผม

สถาปััตยกรรมศึึกษา

วิิศวกรรมศาสตร์์

การเดิินทางและการท่่องเที่่�ยว

การศึึกษากลางแจ้้ง

กีีฬาและฟิิตเนส

ภาษาและการศึึกษา

วิิทยาศาสตร์์สัตว์
ั ์และห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ

วิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์

เทคโนโลยีีสถาปััตยกรรม
การจััดการการก่่อสร้้าง
การสำำ�รวจปริิมาณงาน

การออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว
่ ย (CAD)
วิิศวกรรมโยธา
วิิศวกรรมไฟฟ้้า
วิิศวกรรมเครื่่�องกล

การศึึกษากลางแจ้้งและการผจญภััย
ความยั่่�งยืืนและการศึึกษากลางแจ้้ง
การฝึึกฝนแบบยั่่�งยืืน

บริิการด้้านสุุขภาพและทางสัังคม
การออกกำำ�ลัังกาย
การสร้้างภาพทางการ
แพทย์์
ผดุุงครรภ์์

ศิิลปะและการออกแบบ

ทััศนศิิลป์์ประยุุกต์์
ความคิิดสร้้างสรรค์์
สื่่�อดิิจิิตััลและการออกแบบ
แฟชั่่�น

ระบบกล้้ามเนื้้� อและ
กระดููก
การพยาบาล
สัังคมสัังเคราะห์์

ฟิิตเนส
โภชนาการมนุุษย์์
กิิจกรรมกายภาพและการส่่งเสริิมสุุขภาพ
วิิทยาศาสตร์์การกีีฬาและการออกกำำ�ลัังกาย

เทคโนโลยีีสััตว์์
การจััดการสััตว์์
เทคโนโลยีีห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ
การพยาบาลสััตว์์

การออกแบบภาพเคลื่่�อนไหว
การถ่่ายภาพ
การออกแบบนิิเทศศิิลป์์

การเดิินทางและการท่่องเที่่�ยว
การท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศ

การสอนภาษาอัังกฤษ (CELTA)
ภาษาญี่่�ปุ่่�น
ภาษาเมารีี

วิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์
(วิิทยุุ โทรทััศน์์ และวารสารศาสตร์์)

ศิิลปะการแสดง
ศิิลปะการดนตรีี
ศิิลปะการแสดง
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ทำำ�ไมเลืือกเรีียนที่่� ไครสต์์เชิิร์ช
์ ?
• สะดวก ตั้้�งอยู่่�ในใจกลางเมืือง
•	มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�นำำ�สมััย ศููนย์์ส่ง่ เสริิมด้้านสุุขภาพแห่่ง
ใหม่่ รวมถึึงอาคารใหม่่ทางวิิศวกรรมและสถาปััตยกรรมและศููนย์์
นัันทนาการและโรงยิิมแห่่งใหม่่
•	ท่่านสามารถเรีียนตามพาธเวย์์การศึึกษาได้้อย่่างไร้้รอยต่่อ นัับตั้้�งแต่่
การเรีียนหลัักสููตรภาษาอัังกฤษไปจนถึึงการเรีียนในระดัับปริิญญาโท
•	ท่่านจะได้้เล่่าเรีียนอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีชีีวิิตชีีวา โดยมีีผู้้�คนมากกว่่า
50 เชื้้�อชาติิ
มีีการจััดงานและกิิจกรรมหลายอย่่างให้้แก่่นัักศึึกษาที่่�เรีียนที่่�ไครสต์์เชิิร์ช
์

City Campus

วิิทยาเขตในตััวเมืือง

130 Madras Street

WIFI ฟรีี
ที่่�จอดรถสำำ�หรัับนัักศึึกษา
ร้้านอาหาร/บาร์์
ป้้ายจอดรถประจำำ�ทาง
โรงจอดจัักรยานที่่�
ปลอดภััยแน่่นหนา
ร้้านกาแฟ
ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต
ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์
ศููนย์์สุข
ุ ภาพ

Departments
Applied Sciences and Social Practice
Ara Connect (Computing For Free)
Art and Design
Beauty Therapy
Business
Cookery and Bakery
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S
X
D
PX, JZ
N
U

Services & Facilities
Academic Records
Admissions and Enrolments
Career Centre
Centre of Assessment for
Prior Learning (CAPL)
Childcare Facilities

N
X
X
A
CH

Administration & Support
Divisions
Academic Division
A
Custodians
FM
Executive
G
Facilities Management
FM
Finance
G

KEY
Admissions & Enrolments,
Information Desk
Accessible Carpark/Building
Student Carpark

ที่่�ปรึึกษานัักศึึกษานานาชาติิ
เรามีีบุุคลากรทีีมงานเฉพาะที่่�คอยให้้ความช่่วยเหลืือนัักศึึกษานานาชาติิที่�่
ศึึกษาอยู่่�ใน Ara ทีีมงานของเราสามารถช่่วยท่่านได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการ
ปรัับตััวให้้เข้้ากัับการอยู่่�อาศััยในนิิวซีีแลนด์์ ไปถึึงด้้านที่่�เกี่่�ยวกัับการศึึกษา
เล่่าเรีียนและหลัักสููตรการศึึกษา หากท่่านมีีความกัังวล ข้้อสงสััย หรืือไม่่
ทราบว่่าต้้องปรึึกษากัับผู้้�ใด เราสามารถช่่วยเหลืือท่่านหรืือแนะนำำ�ให้้ท่่าน
พููดคุุยกัับผู้้�ที่�่สามารถให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ท่่านได้้ เมื่่�อท่่านใช้้บริิการนี้้� ที่่�
ปรึึกษาคนหนึ่่�งจะคอยทำำ�งานร่่วมกัับท่่านเพื่่�อให้้ท่่านสามารถสร้้างความ
สััมพัันธ์์กัับที่่�ปรึึกษาเหล่่านั้้�นในขณะที่่�กำำ�ลัังศึึกษาเล่่าเรีียนอยู่่�ที่่�นี่�่
เรามีีบริิการให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านภาษาด้้วย บุุคลากรของเราสามารถ
พููดภาษาเหล่่านี้้�ได้้
•	จีีน

•	ญี่่�ปุ่่�น

• เกาหลีี

• เนปาล

เราสามารถจััดหาความช่่วยเหลืือด้้วยภาษาอื่่�นในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น

สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกและบริิการ
สำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและบริิการที่่�หลากหลายมีีอยู่่�พร้้อมสำำ�หรัับท่่านในฐานะที่่�เป็็นนัักศึึกษา
นานาชาติิ

ห้้องสมุุด

ศููนย์์ภาษาที่่�เข้้าถึึงได้้ด้้วยตนเอง

ห้้องปฏิิบัติ
ั ิการคอมพิิวเตอร์์ที่่�ใช้้
เทคโนโลยีีล่่าสุุดสำ�ำ หรัับการเรีียนรู้้�
ภาษาต่่างๆ

ชีวิตนักศึกษา
วิทยาเขตของเรามีร้านกาแฟดีๆ หลาย
แห่ง และปฏิทินของเรามักเต็มไปด้วย
กิจกรรมที่ท�ำให้ท่านมีโอกาสน่าตื่นเต้น
ที่จะได้ผูกมิตรและฝึกฝนการใช้ภาษา
อังกฤษกับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และ
นักศึกษานานาชาติ
ท่านสามารถมีสว
่ นร่วมในเทศกาลเฉลิม
ฉลองทางวัฒนธรรม เวทีอภิปราย งาน
นิทรรศการ งานแสดงดนตรี อีกทั้งชมงาน
แสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
โดยกลุ่มนักดนตรีและศิลปินในสถานที่จัด
งานของเรา
เพื่อค้นหาข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตและการมีสว
่ นร่วมในกิจกรรมที่นี่
ท่านสามารถดูข่าวสาร เรื่องราว และวิดีโอ
ต่างๆ ได้จากเว็บไซต์นักศึกษาของเรา –

ฟาเรโอรา (ศููนย์์นัันทนาการ)

ศููนย์์แนะนำำ�อาชีีพ

ศููนย์์สุข
ุ ภาพ

ร้้านกาแฟและร้้านอาหารที่่�อยู่่�ภายใน
บริิเวณวิิทยาเขต

ห้้องปฏิิบัติ
ั ิการทางภาษาแบบดิิจิิตััล

กลุ่่�มศึึกษาร่่วมกััน

นอกเหนืือจากการศึึกษาแล้้ว ท่่านยัังสามารถเข้้าร่่วมในงาน กิิจกรรม และสโมสรต่่างๆ ได้้อีีกมากมาย
และเมื่่�อท่่านมาศึึกษาเล่่าเรีียนและอยู่่�อาศััยในเขตแคนเทอร์์เบอรี่่� จะพบเห็็นทิิวทััศน์์ธรรมชาติิและ
กิิจกรรมการผจญภััยที่่�ตื่่�นตาที่่�อยู่่�ใกล้้เพีียงแค่่นอกประตููบ้้านของท่่าน

myara.ara.ac.nz
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การใช้้ชีีวิิตในไครสต์์เชิิร์ช
์
สถานที่่�ที่่�เหมาะแก่่การใช้้ชีวิ
ี ิต ทำำ�งาน และผ่่อนคลาย

ข้้อเท็็จจริิงที่่�น่า่ สนใจ

มีีการจััดงาน เทศกาลศิิลปะ ดนตรีี และวััฒนธรรมตลอดทั้้�งพื้้� นที่่�ในแต่่ละปีี และมีีศิิลปิินจากนานา
ประเทศจััดการแสดงที่่�ฮอร์์นคาสเซิิลอารีีนาเป็็นประจำำ� ฮากลีีย์์ปาร์์กมีีกิิจกรรมที่่�น่า่ ตื่่�นตาตื่่�นใจตลอด
ทั้้�งปีี และเป็็นสถานหลัักสำำ�หรัับจััดคอนเสิิร์ต
์ งานแสดงสิินค้้า และงานกิิจกรรมกลางแจ้้ง โรงละคร
ศิิลปะและการแสดงได้้รับ
ั ความนิิยมเป็็นอย่่างมากในเมืืองของเรา มีีการแสดงบนเวทีีและสตููดิิโอ
จำำ�นวนมากสำำ�หรัับสอนการเต้้นหลากหลายรููปแบบ

• เมืืองที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในเกาะใต้้
มีีประชากร 396,882 คน

มีีการจััดงานออกร้้านจำำ�หน่่ายอาหารปรุุงพิิเศษและงานฝีีมืือทุุกๆ สุุดสัป
ั ดาห์์ นอกจากนี้้�ร้า้ นอาหาร
และย่่านศููนย์์การค้้าต่่างๆ ในตััวเมืืองยัังแสดงให้้เห็็นถึึงเอกลัักษณ์์ทางชาติิพัน
ั ธ์์ที่�่หลากหลายอย่่าง
ชััดเจน

•	หิิมะ
มีีสถานที่่�สำ�ำ หรัับเล่่นสกีีและสโนว์์บอร์์ด 14
แห่่งภายในระยะเวลาขัับรถสามชั่่�วโมง (มีี 9
แห่่งภายในระยะเวลาขัับรถสองชั่่�วโมง)

หลัักสููตรเตรีียมความ
พร้้อมสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงาน
หลัักสููตรเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งงานที่่�ไครสต์์เชิิร์ช
์
ประเทศนิิวซีแ
ี ลนด์์ เป็็นหลัักสููตรสำำ�หรัับนัักศึึกษานานาชาติิในแคน
เทอร์์เบอรี่่�ที่�่ต้้องการรัับจ้้างทำำ�งานในประเทศนิิวซีีแลนด์์หลัังจบการ
ศึึกษา หลัักสููตรนี้้�ประกอบด้้วยเวิิร์ก
์ ช็็อปต่่างๆ มากมายและต่่อเนื่่� อง
ที่่�ให้้การฝึึกอบรมด้้านทัักษะการหางานและวััฒนธรรมการทำำ�งาน
แบบชาวกีีวีีให้้กัับนัักศึึกษา
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•	อััตราค่่าเช่่า
อััตราค่่าเช่่าในไครสต์์เชิิร์ชต่ำ
์ ำ�กว่่าที่่�โอ๊๊ค
แลนด์์ 28% และต่ำำ�กว่่าที่่�เวลลิิงตััน 23%

• การเดิิน
เส้้นทางสำำ�หรัับการเดิินในตััวเมืือง ระยะทาง
80 กิิโลเมตร
• สนามบิินนานาชาติิ
ใช้้เวลาขัับรถเพีียง 15 นาทีีจาก CBD

เที่่�ยวบิินตรงจากประเทศต่่างๆ ในเอเชีย
ี
ตะวัันออกกลาง และออสเตรเลีียทุุกวััน

•	มีีแสงอาทิิตย์์อบอุ่่�น
ค่่าเฉลี่่�ยแสงอาทิิตย์์อยู่่�ที่่� 2,143 ชั่่�วโมงต่่อปีี
•	พื้้�นที่่�สีเี ขีียว
สวนในเมืือง 740 แห่่ง ครอบคลุุมพื้้� นที่่�
3,000 เฮกตาร์์

การจัดงานและกิจกรรม
เรามอบโอกาสสุดพิเศษมากมายที่จะสร้างความทรงจ�ำไม่รู้ลืมและ
มิตรภาพไม่สิ้นสุดระหว่างนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษานานาชาติ
ให้กับท่าน ทุกๆ กิจกรรมมีการวางแผนจัดการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อให้
ท่านสามารถท�ำกิจกรรมอย่างมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยของท่านเป็น
สิง่ ส�ำคัญอันดับหนึ่งของเรา นอกจากนี้เรายังมีระบบการขนส่งระหว่าง

จุดท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วย นั่นหมายความว่าท่านจะไม่ต้องกังวลใน
เรื่องใดๆ เลย ท่านต้องท�ำก็เพียงแค่ไปลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ช�ำระค่า
เข้าร่วมกิจกรรม และมาแสดงตัวในวันที่จัดกิจกรรม ดูปฏิทิน รูปภาพ
และกิจกรรมล่าสุดได้ที่

ara.international.ac.nz/activities

ผู้้�ประสานงานกิิจกรรมนานาชาติิ
หากท่่านสนใจที่่�จะเป็็นผู้้�ประสานงานกิิจกรรมนานาชาติิ และช่่วยนัักศึึกษาคนอื่่�นๆ หาคำำ�ตอบว่่า Ara
เป็็นสถานที่่�ที่�่เหมาะกัับในการเรีียนสำำ�หรัับตนหรืือไม่่
ติิดต่่อทีีมสร้้างความผููกพัันของนัักศึึกษาที่่� Ara เพื่� อ
่ ทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการเข้้าร่่วมทีีม

ara.ac.nz/ambassadors
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ทำำ�ไมเลืือกเรีียนที่่� ทิิมารูู?
วิิทยาเขตที่่�ใหญ่่เป็็นอัันดัับสองของเราตั้้�งอยู่่�
ในเขตเมืืองท่่าของทิิมารูู ซึ่่�งมีีประชากรน้้อย
กว่่า 45,000 คน วิิทยาเขตทิิมารููตั้้�งอยู่่�ในระยะ
ที่่�สามารถเดิินไปยัังใจกลางเมืืองได้้สะดวก มีี
บริิการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
สำำ�หรัับนัักศึึกษา ได้้แก่่ โรงยิิม ห้้องสมุุด ห้้อง
ส่่วนกลาง และร้้าน สตารซ์์ (Starz) ซึ่่�งเป็็นร้้าน
อาหารที่่�ดำำ�เนิินงานโดยนัักศึึกษา นอกเหนืือ
จากในวิิทยาเขตแล้้ว ทิิมารููและเขตเซ้้าธ์์แคน
เทอร์์เบอรี่่�เต็็มไปด้้วยโอกาสในการทำำ�กิิจกรรม
ทางวััฒนธรรมและกิิจกรรมสัันทนาการมากมาย
ตั้้�งแต่่การขี่่�ม้้าชมธรรมชาติิ เล่่นสกีี ตกปลา
แซลมอน ไปจนถึึงการเยี่่�ยมชมแหล่่งไวน์์ หอ
ศิิลป์์ พิิพิธ
ิ ภััณฑ์์ และแม้้แต่่หอดููดาวที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ในระดัับนานาชาติิ

•	มีีสภาพแวดล้้อมยอดเยี่่�ยมสำำ�หรัับการ
เรีียนภาษาอัังกฤษ การที่่�มีีจำำ�นวนนัักศึึกษา
นานาชาติิไม่่มากจะทำำ�ให้้ท่่านสามารถใช้้
เวลากัับการเรีียนภาษาอัังกฤษได้้อย่่างเต็็มที่่�

คณาจารย์์และ
บุุคลากรสอน
ภาษาอัังกฤษ

• เรามีีความเชี่่�ยวชาญในหลัักสููตรต่่างๆ ที่่�
เตรีียมให้้นัักศึึกษาพร้้อมเข้้าทำำ�งาน

ที่่�อยู่่�ในทิิมารูู จากซ้้ายไปขวา เคอร์์รี่�่ แมคอ
ลิิสเตอร์์, คริิสตีีน เพราติ้้�ง, แดน ซูู และ แอง
เจลา วิิลสััน

•	วิิทยาเขตทิิมารูู มีีบริิเวณที่่�ตั้้�งที่่�สวยงามอยู่่�
ใกล้้กัับภููเขา ทะเลสาบ ทะเล และกิิจกรรม
กลางแจ้้งที่่�น่า่ ตื่่�นเต้้น

นอกจากนี้้�เรามีีวิิทยาเขตอื่่�นๆ ในแอชเบอร์์ตััน
โออามารูู และวููลสตััน

•	ชั้้�นเรีียนของเรามีีขนาดเล็็ก ดัังนั้้�นท่่านจะได้้
รัับการเอาใจใส่่จากคณาจารย์์มากยิ่่�งขึ้้�น

บริิการอื่่�นๆ ได้้แก่่
•	ศููนย์์บริิการคอมพิิวเตอร์์ ห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ ห้้อง
สมุุดของวิิทยาเขตในตััวเมืือง ร้้านอาหาร
ครััวแบบครบวงจร ศููนย์์บริิการนัักศึึกษา
ร้้านกาแฟในวิิทยาเขต ศููนย์์นัันทนาการของ
นัักศึึกษา หน้้าผาจำำ�ลอง

•	วิิทยาเขตทิิมารููของเราเป็็นสถานศึึกษาที่่�ได้้
รัับการรัับรองสำำ�หรัับวีีซ่่าพาธเวย์์

วิิทยาเขตทิิมารูู
North St

TX

TM

1

TJ

Theodosia St, State highway one

TI

Grey Road

TG

TH

WIFI ฟรีี

TF
TE

TC

TK
TL

Main Entrance

Arthur St

ที่จอดรถ ฟรี
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BLUE
STONE
HOUSE

TA

TD

ร้านอาหาร

กิิจกรรมและแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวรอบๆ
เขตเซ้้าธ์์แคนเท
อร์์เบอรี่่�
เขตเซ้้าธ์์แคนเทอร์์เบอรี่่� ในกลางเกาะใต้้ของ
นิิวซีแ
ี ลนด์์กำำ�ลัังเติิบโตอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อเป็็น
ศููนย์์กลางการกีีฬาสำำ�หรัับการแข่่งขัันและการ
จััดงานใหญ่่ๆ ในวัันๆ หนึ่่�ง ท่่านสามารถเลืือก
ปั่่�นจัักรยานภููเขา เล่่นสโนว์์บอร์์ด และเล่่น
กระดานโต้้คลื่่�น...ลองเลืือกดููซิิว่่าท่่านจะเล่่น
กีีฬาประเภทใด! กิิจกรรมกลางแจ้้งประกอบไป
ด้้วย การล่่องแพ การพายเรืือคะยััค การตกปลา
การล่่าสััตว์์ การขี่่ม้
� ้า การเดิินและปีีนเขา การ
ปั่่�นจัักรยานภููเขา การแล่่นเรืือใบ การเล่่นกอล์์ฟ
และการทััวร์์ท่่องเที่่�ยวด้้วยรถโฟร์์วีีล ทั้้�งหมดนี้้�
มีีความหลากหลายและสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่าง
ง่่ายดายภายในเวลาการขัับรถสั้้�นๆ จากทิิมารูู
หรืือจากใจกลางเมืืองเล็็กๆ ภายในเขตเซ้้าธ์์แคน
เทอร์์เบอรี่่�

กิิจกรรมในเซ้้าธ์์
แคนเทอร์์เบอรี่่�
เขตเซ้้าธ์์แคนเทอร์์เบอรี่่�มีีโปรแกรมกิิจกรรมที่่�
กำำ�ลัังเติิบโตดำำ�เนิินอยู่่�และต่่อเนื่่� อง และเป็็นเจ้้า
ภาพจััดกิิจกรรมระดัับชาติิอยู่่�อย่่างสม่ำำ�เสมอ
งานคาโรไลน์์ เบย์์ คาร์์นิวั
ิ ัล เป็็นงานรื่่�นเริิงที่่�จััด
ติิดต่่อกัันยาวนานที่่�สุด
ุ ในนิิวซีีแลนด์์ ได้้รับ
ั ความ
นิิยมจากบรรดาครอบครััวที่่�มาจากทั่่�วประเทศ มีี
ประวััติิมายาวนานในอดีีตนัับ 100 ปีีที่�่ผ่า่ นมา
งานกิิจกรรมสำำ�คััญๆ ที่่�จััดอยู่่�ในเขตเซ้้าธ์์แคน
เทอร์์เบอรี่่� ได้้แก่่ งานทิิมารููเฟสติิวััลอ๊๊อฟโรส
เซส งานเจอราลดีีนอาร์์ตแอนด์์พลานท์์เฟสติิวััล
งานไวมาเตสตรอว์์เบอร์์รี่�เ่ เฟร์์ และงานกีีฬาแข่่ง
รถยนต์์ที่�่สนามแข่่งรถทิิมารููอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

southcanterbury.org.nz
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ที่่�พัก
ั อาศััย
หากท่่านเป็็นนัักศึึกษานานาชาติิที่่�เดิินทางมาศึึกษาที่่� Ara มีีทางเลืือกสำำ�หรัับที่่�พัก
ั สองสามแบบให้้ท่่านเลืือก ซึ่่�งรวมถึึงที่่�พัก
ั
แบบครอบครััวโฮมสเตย์์และที่่�พัก
ั ของสถานศึึกษา

โฮมสเตย์์

เมื่่�อท่่านเดิินทางมาถึึง เราเห็็นว่่าทางเลืือกที่่�ดีี
ที่่�สุดคื
ุ ือการเข้้าพัักอยู่่�กัับครอบครััวโฮมสเตย์์ใน
ไครสต์์เชิิร์ช
์ หรืือทิิมารูู ครอบครััวโฮมสเตย์์มอบ
บรรยากาศที่่�เป็็นมิิตรและปลอดภััย การอาศััย
ร่่วมกัับคนท้้องถิ่่�นยัังเป็็นหนทางที่่�ดีีที่�่จะยก
ระดัับภาษาอัังกฤษและประสบการณ์์การใช้้ชีีวิิต
ในนิิวซีแ
ี ลนด์์
ครอบครััวโฮมสเตย์์ทุก
ุ ครอบครััวได้้รับ
ั การคััด
เลืือกอย่่างละเอีียดรอบคอบโดยหน่่วยงานให้้
บริิการปรึึกษาด้้านการศึึกษาประเทศนิิวซีีแลนด์์
(NZEAS) ท่่านจะได้้รับ
ั ห้้องเป็็นของตนเอง
บริิการซัักรีีดเสื้้�อผ้้า และอาหารมื้้� อต่่างๆ (อาหาร
2 มื้้�อต่่อวัันในระหว่่างสััปดาห์์และ 3 มื้้�อต่่อวััน
ในวัันหยุุดสุดสั
ุ ป
ั ดาห์์) ท่่านจะได้้รับ
ั การจััดให้้อยู่่�
กัับครอบครััวที่่�เหมาะสม NZEAS จะไปพบท่่าน
ที่่�สนามบิิน และพาท่่านไปส่่งยัังครอบครััวโฮม
สเตย์์เพื่� อ
่ ให้้แน่่ใจว่่าท่่านเข้้าพัักได้้อย่่างสะดวก
ราบรื่่�น
ในระหว่่างการศึึกษาเล่่าเรีียน ท่่านสามารถเลืือก
พัักอยู่่�กัับครอบครััวโฮมสเตย์์ หรืือย้้ายไปเข้้าอยู่่�
ในโฮสเตลที่่�มีีอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ครบ หรืือพัักร่่วม
กัันกัับเพื่� อ
่ นในอพารต์์เมนท์์

ara.ac.nz/homestay

ที่่�พัก
ั สำำ�หรัับ
นัักศึึกษา

โอเตาตาฮิิ เฮ้้าส์์ (Otautahi House) เป็็นที่่�พัก
ั
นัักศึึกษาที่่�ทัันสมััยอยู่่�ติิดกัับวิิทยาเขตในตััวเมืือง
ของเราที่่�ไครสต์์เชิิร์ช
์ ที่่�พัก
ั ตั้้�งอยู่่�ใกล้้กัับร้้านค้้า
การขนส่่งสาธารณะ และแหล่่งท่่องเที่่�ยวทั้้�งหมด
ในตััวเมืือง
ที่่�โอเตาตาฮิิ เฮ้้าส์์ ท่่านจะได้้พัก
ั อาศััยในอพาร์์
ตเมนท์์ร่ว
่ มกัับนัักศึึกษาชาวนิิวซีแ
ี ลนด์์จากทั่่�ว
ประเทศและนัักศึึกษานานาชาติิทั่่�วโลก อพาร์์
ตเมนท์์แต่่ละห้้องมีีความสะดวกสบายและได้้
รัับการตกแต่่งเป็็นอย่่างดีี ท่่านจะได้้รับ
ั ห้้องที่่�
มีีอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ครบถ้้วนเป็็นของตนเอง (มีี
เตีียง โต๊๊ะเขีียนหนัังสืือ และตู้้�ลิ้้�นชััก) และใช้้
ครััว ห้้องน้ำำ� และพื้้� นที่่�อยู่่�อาศััยร่่วมกัับเพื่� อ
่ นร่่วม
ห้้อง มีีเครื่่�องซัักอบผ้้าแบบหยอดเหรีียญภายใน
ตััวอาคาร ห้้องน้ำำ�จะได้้รับ
ั การทำำ�ความสะอาด
สำำ�หรัับท่่านทุุกวััน แต่่ท่่านจะต้้องรัับผิิดชอบใน
การรัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของห้้องส่่วนตััวและอพาร์์ตเมนท์์ของ
ตนเอง
การขอความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับผู้้�ที่�่พัก
ั อาศััยอยู่่�ที่่�
โอเตาตาฮิิ เฮ้้าส์์สามารถทำำ�ได้้โดยการติิดต่่อที่่�
ปรึึกษานัักศึึกษา กฎระเบีียบของที่่�พัก
ั จะยึึดถืือ
ในด้้านการคำำ�นึึงถึึงและเคารพผู้้�อื่่�นเป็็นหลััก
เพื่� อ
่ ให้้ผู้้�อาศััยทุุกคนประสบความสำำ�เร็็จในด้้าน
วิิชาการและได้้รับ
ั ความสุุขสบาย

ara.ac.nz/o-house
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การขนส่่ง
สาธารณะ
ไครสต์์เชิิร์ชมีี
์ เครืือข่่ายการขนส่่งสาธารณะที่่�
ครอบคลุุม มีีป้้ายจอดรถประจำำ�ทางอยู่่�สองสาม
แห่่งตั้้�งอยู่่�ใกล้้ๆ กัับวิิทยาเขตในตััวเมืือง
ท่่านสามารถตรวจสอบว่่ารถประจำำ�ทางจะมาถึึง
เมื่่�อไรได้้จากโทรศััพท์์สมาร์์ทโฟนหรืืออุุปกรณ์์
การสื่่� อสารเคลื่่�อนที่่�
ดููแผนที่่�และตารางเดิินรถได้้จากเว็็บไซท์์ต่่อไปนี้้�

metroinfo.co.nz
m.metroinfo.co.nz/nextbus

10km

5km
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ภาษาอัังกฤษ
สคููล์์ อ๊๊อฟ อิิงลิิช แลงเกวจ ที่่� Ara ได้้รับ
ั การยอมรัับในระดัับนานาชาติิว่่าเป็็นศููนย์์การฝึึกอบรมภาษาอัังกฤษในนิิวซีีแลนด์์ที่่�
ดีีที่่�สุด
ุ แห่่งหนึ่่�ง
จำำ�นวนนัักศึึกษา

สููงสุุด 300 คนในคราวเดีียวกััน

ระดัับ

7 ระดัับ (เบื้้�องต้้น ถึึง ก้้าวหน้้า)

ขนาดชั้้�นเรีียน

เฉลี่่�ย 15; สููงสุุด 22

อายุุอย่่างต่ำำ�

17 ปีี ไม่่จำำ�กััดอายุุสูงู สุุด

ยกระดัับภาษาอัังกฤษ
ของท่่าน

การเตรีียมตััวสอบ
IELTS

ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับ
การศึึกษาต่่อ

หลัักสููตรกลุ่่�มที่่�จััดตาม
ความต้้องการ

ภาษาอัังกฤษแบบเข้้ม

การเตรีียมตััวสอบ IELTS เต็็ม
เวลา

ประกาศนีียบััตรแห่่ง
นิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ
(NZCEL)
-	ระดัับ 3 ทั่่�วไป
-	ระดัับ 3 ประยุุกต์์ (วิิชาการ
หรืือชุุมชน)
-	ระดัับ 4 วิิชาการหรืือทั่่�วไป
-	ระดัับ 5 วิิชาการ

เราสามารถจััดหลัักสููตรตาม
ความต้้องการของสถาบััน
ต่่างๆ

วิิชาเลืือกในภาคบ่่าย
- การพููด การฟััง
- การอ่่าน การเขีียน
- EAP
- หลัักสููตรภาษาอัังกฤษร่่วม
กัับทัักษะอื่่�น
- การเตรีียมตััวสอบ
- การทำำ�งานอาสาสมััคร

- การฝึึกอบรมครูู
- การศึึกษานิิวซีแ
ี ลนด์์
- งานการบริิการ
- ความยั่่�งยืืน
- การพยาบาล

อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์ไปจนถึึง
50 สััปดาห์์

ต่ำำ�สุด
ุ 4 สััปดาห์์

18 สััปดาห์์

ต่ำำ�สุด
ุ 4 สััปดาห์์

เบื้้� องต้้น ถึึง ก้้าวหน้้า

ระดัับปานกลาง และระดัับ
สููงกว่่า

ระดัับ 3 - 5

โปรดสอบถาม

ภาษาอัังกฤษแบบเข้้ม

วิิชาเลืือกในภาคบ่่าย

ท่านศึกษาภาษาอังกฤษแบบเข้มเต็มเวลา โดยเน้นการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน และไวยากรณ์ เราช่วยให้ท่านได้ยกระดับความคล่องแคล่วและ
ความถูกต้องไปพร้อมกับการเพิ่มพูนปริมาณค�ำศัพท์ของท่านด้วย ปกติ
แล้ว จะมีอาจารย์เปลี่ยนหน้ากันมาเข้าสอนในภาคเช้าและภาคบ่ายเพื่อให้
ท่านได้รับฟังส�ำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน

• การพููดและการฟััง
พััฒนาและฝึึกหััดทัักษะการฟัังแบบเข้้มไปพร้้อมกัับการยกระดัับความ
รู้้� คำำ�ศััพท์์ โดยการใช้้เนื้้� อหาที่่�น่า่ เชื่่�อถืือจากโทรทััศน์์และวิิทยุุ รวมถึึง
ตำำ�รา และสื่่�อทรััพยากรจากอิินเทอร์์เนท

เบื้องต้น ถึง ก่อนปานกลาง

ara.international.ac.nz/english-courses

ระดัับปานกลาง และระดัับสููงกว่่า

• การอ่่านและการเขีียน
พััฒนาและฝึึกหััดทัักษะการอ่่านและการเขีียนจากเนื้้� อหาแบบรููปนััย
และอรููปนััยที่่�หลากหลายและกว้้างขวาง เช่่น นิิตยสาร หนัังสืือพิิมพ์์
และอิินเทอร์์เนท พััฒนาทัักษะในการอ่่านอย่่างกว้้างขวาง เช่่น การอ่่าน
แบบ สแกนนิ่่�ง อ่่านแบบสกิิมมิ่่�ง และการอ่่านเพื่� อ
่ เก็็บรายละเอีียด เรีียน
รู้้�วิิธีีการวางแผนและเขีียนอย่่างมีีโครงสร้้างและการเชื่่�อมโยงเนื้้� อหา
• ภาษาอัังกฤษเพื่่� อวััตถุป
ุ ระสงค์์ทางวิิชาการ (EAP)
ทางเลืือก EAP เน้้นหลัักสููตรการศึึกษาในอนาคตไปพร้้อมกัับการยก
ระดัับทัักษะพื้้� นฐานเหล่่านี้้�
• หลัักสููตรภาษาอัังกฤษร่่วมกัับทัักษะอื่่�น
ฝึึกหััดทัักษะภาษาทั้้�งสี่่�ด้้าน (การอ่่าน การเขีียน การพููด และการฟััง) ใน
บทเรีียนบููรณาการทัักษะ ทรััพยากรต่่างๆ ได้้แก่่ แอปพลิิเคชััน เว็็บไซท์์
รวมถึึงสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และสิ่่�งบัันทึึก
• การเตรีียมตััวสอบ
เรีียนรู้้�วิิธีีการทำำ�ข้อ
้ สอบเพื่� อ
่ ให้้สามารถทำำ�คะแนนในการสอบ IELTS
และ PTE (การสอบวััดระดัับภาษาอัังกฤษ Pearson) ได้้ดีีเยี่่�ยม
หมายเหตุุ วิิชาเลืือกในภาคบ่่ายอาจไม่่มีีให้้เลืือกครบทุุกวิิชาในทุุกภาคเรีียน

14

ศููนย์์ภาษาที่่�เข้้าถึึงได้้ด้้วย
ตนเอง
ศููนย์์ภาษาที่่�เข้้าถึึงได้้ด้้วยตนเอง (LSAC) ที่่�อยู่่�ในวิิทยาเขตทั้้�งสองของเรา
ที่่�ไครสต์์เชิิร์ช
์ และทิิมารูู คืือที่่�ที่�่ท่่านสามารถมาฝึึกหััดและยกระดัับภาษา
อัังกฤษของท่่าน มีีบุุคลากรที่่�ผ่า่ นการอบรมพร้้อมช่่วยเหลืือท่่านในการ
เลืือกทรััพยากรที่่�เหมาะสมกัับระดัับและความต้้องการของท่่านตลอดเวลา
ทรััพยากรที่่�มีีไว้้ให้้ท่่าน ได้้แก่่
• ซีีดีี, ดีีวีีดีี และซีีดีี-รอม
• โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ด้้านมััลติิมีีเดีีย
• หนัังสืือพิิมพ์์ ข่่าวโทรทััศน์์ และทีีวีีดาวเทีียม
•	ตำำ�ราเรีียน, ชุุดแบบฝึึกหััด/สื่่�อเสีียง, หนัังสืือฝึึกการอ่่าน และ
พจนานุุกรม
•	สื่่� อภาษาอัังกฤษนิิวซีแ
ี ลนด์์และสารสนเทศเกี่่�ยวกัับชีีวิิตในประเทศนี้้�
• ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์เฉพาะด้้าน (เช่่น การพยาบาล, ธุุรกิิจ,
งานการบริิการ), ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการศึึกษาทางวิิชาการ
•	สื่่� อสำำ�หรัับการเตรีียมตััวสอบ IELTS, Cambridge, OET และ Pearson
นอกจากทรััพยากรเป็็นภาษาอัังกฤษ เรายัังมีีงานคััดสรรขนาดเล็็กของสื่่�อ
สำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เรีียนภาษาสเปน ญี่่ปุ่่�
� น และเมารีี

พาธเวย์์ภาษาอัังกฤษ
วิิชาเลืือกในภาคบ่่าย

ชั้้�นเรีียนตอนเช้้า
ขั้้�นสูงู

งานอาสาสมััคร*
การพููด การฟััง

ปานกลางขั้้�นสูงู

การอ่่าน การเขีียน
EAP

ปานกลางขั้้�นปลาย
เปิิดรับ
ั ทั่่�วไป

รัับนัักศึึกษาใหม่่ทุก
ุ
วัันจัันทร์์

หลัักสููตรภาษาอัังกฤษร่่วมกัับทัักษะอื่่�น
หลัักสููตรเตรีียมสอบ

ปานกลาง

ประกาศนีียบัต
ั รนิิวซีีแลนด์์
สาขาการศึึกษาและการเต
รีียมตััวสำำ�หรัับการประกอบ
อาชีีพ

ก่่อนปานกลาง
พื้้�นฐาน

การสอบวััดความรู้้�

การศึึกษาสายเมนสตรีีม

สอบ

ผู้้�เรีียนระดัับเริ่่�มต้้น

NZCEL
การเตรีียมตััวสอบ IELTS

ต้้องการทราบระดัับภาษาอัังกฤษของท่่านใช่่ไหม? ara.ac.nz/online-english-test
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ภาษาอัังกฤษร่่วมกัับงาน
อาสาสมััคร
ขอให้้เพลิิดเพลิินไปกัับการฝึึกหััดภาษาอัังกฤษของท่่านไปพร้้อมกัันกัับ
การพบปะเพื่� อ
่ นใหม่่ในชุุมชน ท่่านจะต้้องมีีระดัับความมั่่�นใจในการพููด
และการฟัังภาษาอัังกฤษที่่�ดีี ดัังนั้้�นท่่านควรเข้้าเรีียนในชั้้�นระดัับปาน
กลางขั้้�นสููง
เราสามารถจััดให้้ท่่านทำำ�งานอาสาสมััครในชุุมชนไครสต์์เชิิร์ช
์ ในด้้านต่่างๆ
ดัังต่่อไปนี้้�
• การดููแลผู้้�สููงอายุุ
•	ช่่วยงานในโรงเรีียน
• งานสำำ�นัักงาน
• การขายปลีีกและการทำำ�สวน
• การท่่องเที่่�ยว
หมายเหตุุ อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงเวลาในระหว่่างหลัักสููตรได้้ ท่่านจะต้้อง
ทำำ�งานอย่่างน้้อย 8 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ ในช่่วงเวลาใดก็็ได้้ที่�่สะดวกสำำ�หรัับ
ท่่าน ท่่านต้้องนำำ�ใบรัับรองความประพฤติิจากสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิใน
ประเทศของท่่านหากท่่านต้้องการทำำ�งานกัับเด็็กเล็็ก
การจััดให้้เข้้าทำำ�งานขึ้้�นกัับว่่ามีีงานรองรัับ กรุุณาสอบถามเพิ่่�มเติิม

สิิทธิิในการทำำ�งาน
หากท่่านศึึกษาภาษาอัังกฤษที่่� Ara นานอย่่างน้้อย 14 สััปดาห์์ ท่่านที่่�
ถืือวีีซ่่าศึึกษาสามารถทำำ�งานแบบบางเวลาได้้ 20 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ รัับ
ประสบการณ์์การทำำ�งานที่่�มีีคุณค่
ุ ่าไปพร้้อมกัับการยกระดัับภาษาอัังกฤษ
ของท่่านไปด้้วย!

ตััวอย่่างตารางเวลาเรีียน
จัันทร์์
8.30 น. - 9.00 น.

อัังคาร

พุุธ

พฤหััสบดีี

ศุุกร์์

เสาร์์/อาทิิตย์์

การศึึกษาด้้วยตนเองตามคำำ�แนะนำำ�ให้้เลืือกที่่� LSAC

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษภาคเช้้า
9.00 น. - 12.00 น.

พััก 15 นาทีี ในเวลา 10.30 น.

เลิิก 11.00 น.

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษภาคเช้้า (ต่่อ)
อาหารกลางวััน

หยุุดพัก
ั รัับประทานอาหารกลางวััน 12.00 - 13.00 น.

13.00 น. - 15.00 น.

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษภาคบ่่าย

15.00 น. - 18.00 น.

การศึึกษาด้้วยตนเองตามคำำ�แนะนำำ�ให้้เลืือกที่่� LSAC
หรืือ

กิิจกรรมภาคบ่่ายให้้เลืือก

หมายเหตุุ ตารางเรีียนจริิงอาจแตกต่่างไปบ้้าง วิิชาเลืือกในภาคบ่่ายอาจไม่่มีีให้้เลืือกครบทุุกวิิชาในทุุกภาคเรีียน
รวมจำำ�นวนชั่่�วโมง จำำ�นวนชั่่�วโมง 22 ชม. ต่่อสััปดาห์์ (ภาคเช้้า 14 ชั่่�วโมง + ภาคบ่่าย 8 ชั่่�วโมง)

เวลาเข้้าเรีียน จัันทร์์ - พฤหััสบดีี 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. วัันศุุกร์์ 9.00 น. - 11.00 น.
LSAC: การศึึกษาด้้วยตนเองตามคำำ�แนะนำำ�ที่�่ศููนย์์ภาษาที่่�เข้้าถึึงได้้ด้้วยตนเอง (LSAC)
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กิิจกรรมภาคบ่่าย วัันศุุกร์์

กิิจกรรมวัันหยุุดสุดสั
ุ ป
ั ดาห์์
ให้้เลืือก
หรืือ

การศึึกษาด้้วยตนเองตามคำำ�
แนะนำำ�ให้้เลืือกที่่� LSAC

หลัักสููตรเตรีียมสอบ
การเตรีียมตััวสอบ IELTS
แบบเข้้ม
หลัักสููตรนี้้�จะเตรีียมให้้ท่่านสอบ IELTS โดยการยกระดัับ การฟััง การพููด การ
อ่่าน และการเขีียนของท่่าน ท่่านสามารถเริ่่�มเข้้าเรีียนได้้ในทุุกวัันจัันทร์์ ระยะ
เวลาเรีียนอย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์
วิิทยาเขตในตััวเมืืองของเราเป็็นศููนย์์การสอบ IELTS ที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองใหญ่่
ที่่�สุด
ุ ในไครสต์์เชิิร์ช
์ และเกาะใต้้
วัันและเวลาของการสอบได้้มีีการนำำ�ไปจััดวางไว้้บนหน้้าเว็็บไซท์์ที่�่

ara.ac.nz/ielts

พาธเวย์์สำ�ำ หรัับการเตรีียมตััวสอบ IELTS
การศึึกษาสายเมนสตรีีม
ภาษาอัังกฤษแบบเข้้ม

การเตรีียมตััวสอบ IELTS แบบเข้้ม

- ก้้าวหน้้า

เต็็มเวลา

- ปานกลางขั้้�นสููง

ต่ำำ�สุด
ุ 4 สััปดาห์์

- ปานกลางขั้้�นปลาย

ประกาศนีียบัต
ั รนิิวซีีแลนด์์สาขา
การศึึกษาและการเตรีียมตััว
สำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ

สอบ

22 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์

- ปานกลาง

กำำ�หนดการสอบ IELTS ปีี 2021
เดืือน

วัันสอบ

โมดููล

เดืือน

วัันสอบ

มกราคม

16 มกราคม
23 มกราคม

วิิชาการเท่่านั้้�น
A&G

พฤษภาคม

กุุมภาพัันธ์์ 6 กุุมภาพัันธ์์
A&G
*25 กุุมภาพัันธ์์ A & G
มีีนาคม

13 มีีนาคม
27 มีีนาคม

เมษายน

17 เมษายน
24 เมษายน

โมดููล

เดืือน

วัันสอบ

โมดููล

8 พฤษภาคม A & G
29 พฤษภาคม A & G

กัันยายน

4 กัันยายน
25 กัันยายน

A&G
A&G

มิิถุน
ุ ายน

12 มิิถุน
ุ ายน
19 มิิถุน
ุ ายน

A&G
A&G

ตุุลาคม

9 ตุุลาคม
30 ตุุลาคม

วิิชาการเท่่านั้้�น
A&G

A&G
A&G

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม
24 กรกฎาคม

A&G
A&G

พฤศจิิกายน 6 พฤศจิิกายน
20 พฤศจิิกายน
27 พฤศจิิกายน

วิิชาการเท่่านั้้�น
A&G
วิิชาการเท่่านั้้�น

A&G
A&G

สิิงหาคม

7 สิิงหาคม
21 สิิงหาคม

วิิชาการเท่่านั้้�น
A&G

ธัันวาคม

A&G

4 ธัันวาคม

A & G – วิิชาการและทั่่�วไป
*วัันสอบเป็็นวัันพฤหััสบดีี
หมายเหตุุ วัันสอบ IELTS อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่เว็็บไซท์์ ara.ac.nz/ielts
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ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการ
ศึึกษาต่่อ
ประกาศนีียบััตรแห่่ง
นิิวซีีแลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ
(NZCEL)
ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษเป็็นคุุณวุุฒิิ NZQA ที่่�
ใช้้ได้้ตลอดชีีวิิต มีี 7 ระดัับ ตั้้�งแต่่ เบื้้� องต้้น ถึึง ก้้าวหน้้า หลัักสููตรเหล่่านี้้�
สามารถนำำ�ไปใช้้สำ�ำ หรัับการศึึกษาต่่อ สำำ�หรัับการทำำ�งาน หรืือสำำ�หรัับการ
พััฒนาภาษาอัังกฤษทั่่�วไป อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งขยายความสามารถของท่่านในทุุกด้้าน
ของการสื่่� อสารด้้วยภาษาอัังกฤษ (การพููด การฟััง การอ่่าน และการเขีียน)
เป็็นการเตรีียมความพร้้อมให้้กัับท่่านเพื่่�อการเรีียนภาษาอัังกฤษ ESOL หรืือ
การศึึกษาสายเมนสตรีีม และเพิ่่�มพููนความสามารถ ความมั่่�นใจ และความ
สบายใจของท่่านอยู่่�ในประเทศแห่่งใหม่่
NZCEL เป็็นหลัักสููตรนาน 18 สััปดาห์์ มีี 2 บล๊๊อค รวม 9 สััปดาห์์ โดยมีีช่่วง
พััก 2 สััปดาห์์ในระหว่่างบล๊๊อค รวมจำำ�นวนชั่่�วโมง 20 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์
NZCEL สามารถนำำ�ไปใช้้เพื่� อ
่ ผ่่านเงื่่�อนไขด้้านภาษาอัังกฤษในหลัักสููตรเมน
สตรีีมของเรา สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โปรดดููเกณฑ์์การเข้้าศึึกษาสำำ�หรัับ
แต่่ละหลัักสููตรและตารางเทีียบที่่�อยู่่�ข้้างล่่างนี้้� NZCEL ที่่�เปิิดสอนที่่� Ara ยัังได้้
รัับการยอมรัับโดย มหาวิิทยาลััยแคนเทอร์์เบอรี่่� และ มหาวิิทยาลััยลิินคอล์์น

สเตฟานีี ดอง | ประเทศจีีน
ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้�น
้ สููงสาขาการขายและการตลาด

"ความสามารถในการใช้้ภาษาอย่่าง
เชี่่ย
� วชาญเป็็นพื้้�นฐานที่่�มั่�น
่ คง
สำำ�หรัับการเอาตััวรอดและการ
ศึึกษาอยู่่ใ� นต่่างประเทศ"

ตารางเทีียบการทดสอบภาษาอัังกฤษ
ระดัับ

IELTS

TOEFL

TOEFL

Cambridge

NZCEL

Pearson

City & Guilds

(คะแนน)

คะแนน

คะแนนรวม

สอบย่่อย

pBT

TWE

iBT

การเขีียน

B2First

C1 Advanced หรืือ
C2 Proficiency

3

5.0

(5.0)

500

(4)

35

20

154

เกรด C

ระดัับ 3 (ทั่่�วไป)

36 (36)

B1 Achiever (43)

4

5.5

(5.0)

530

(4.5)

46

20

162

เกรด C

ระดัับ 3 (ประยุุกต์์)

42 (36)

B2 Communicator (42)

5

5.5

(5.0)

550

(5)

46

20

162

เกรด C

ระดัับ 4 (ทั่่�วไป)

42 (36)

B2 Communicator (42)

6&7

6.0

(5.5)

550

(5)

60

20

169

เกรด C

ระดัับ 4 (วิิชาการ)

50 (42)

B2 Communicator (66)

8&9

6.5

(6.0)

590

(5.5)

79

21

196

เกรด B

ระดัับ 5

58 (50)

C1 Expert (42)

ดููตารางแสดงผลระดัับภาษาอัังกฤษที่่� ara.ac.nz/english-equivalence
หากท่่านได้้รับ
ั NCEA ระดัับ 3 ตามเงื่่�อนไขของหลัักสููตร University Entrance ท่่านไม่่จำำ�เป็็นต้้องแสดงหลัักฐานทัักษะภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับหลัักสููตรส่่วนใหญ่่
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พาธเวย์์สำ�ำ หรัับการศึึกษาต่่อ
แผนผัังต่่อไปนี้้� แสดงพาธเวย์์ต่่างๆ ตั้้�งแต่่หลัักสููตรภาษาอัังกฤษไปจนถึึงการศึึกษาทางวิิชาการที่่�เปิิดสอนอยู่่�ใน Ara ท่่าน
สามารถเริ่่�มที่่�จุุดใดก็็ได้้ตามระดัับของท่่าน และบุุคลากรของเราจะช่่วยท่่านตลอดเส้้นทาง

หลัักสููตร NZCEL ทั้้�งหมดเป็็น
หลัักสููตรเต็็มเวลา 18 สััปดาห์์
20 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์

การศึึกษาสายเมนสตรีีม (เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 6.5 - 7.0)*
เทคนิิคห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ
โภชนาการ

NZCEL ระดัับ 5 วิิชาการ

(เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 6.0
คะแนนสอบย่่อยทั้้�งหมด 5.5 หรืือ
เทีียบเท่่า)

ภาษาอัังกฤษแบบเข้้ม
- ปานกลางขั้้�นสููง
- ปานกลาง

NZCEL ระดัับ 4 วิิชาการ/ทั่่�วไป

ศิิลปะการแสดง

วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา

(เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 5.5
คะแนนสอบย่่อยทั้้�งหมด 5.0)

สถาปััตยกรรม

การศึึกษากลางแจ้้ง

ฟิิตเนส

ดนตรีี

สุุขภาพจิิต

การท่่องเที่่�ยวชม
โครงสร้้างทางวิิศวกรรม

การออกแบบ

การสอบวััดความรู้้�ก่่อนเข้้า
ศึึกษาในหลัักสููตร NZCEL

งานการบริิการ

การถ่่ายภาพ

การออกแบบภายใน

CAD

ภาษาญี่่�ปุ่่�น

ICT

หากนัักศึึกษาอยู่่�ใน ไครสต์์เชิิร์ช
์
หรืือ ทิิมารูู

สัังคมสัังเคราะห์์

วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์

การสร้้างภาพทางการ
แพทย์์

การศึึกษาสายเมนสตรีีม (เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 6.0)*

- ก้้าวหน้้า

- ปานกลางขั้้�นปลาย

ผดุุงครรภ์์

การพยาบาล

วิิทยาศาสตร์์สุข
ุ ภาพ

วิิทยุุกระจายเสีียงและ
วิิทยุุโทรทััศน์์

ความยั่่�งยืืน

ธุุรกิิจ

แฟชั่่�น

การจััดการการก่่อสร้้าง

ระบบเครืือข่่าย

NZCEL ระดัับ 3 ประยุุกต์์

(เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 5.0
คะแนนสอบย่่อยทั้้�งหมด 4.5)

การศึึกษาสายเมนสตรีีม (เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 5.5)*
ระดัับประกาศนีียบัต
ั รเท่่านั้้�น

การสอบวััดความรู้้�ออนไลน์์ก่่อน
เข้้าศึึกษาในหลัักสููตร NZCEL
หากท่่านไม่่ได้้อยู่่�ในประเทศ
นิิวซีแ
ี ลนด์์ (ข้้อเสนอแบบมีี
เงื่่�อนไข)

ธุุรกิิจ

NZCEL ระดัับ 3 ทั่่�วไป

(เข้้าศึึกษาด้้วยคะแนน IELTS 4.5
คะแนนสอบย่่อยทั้้�งหมด 4.0)

การบริิหาร
CAD

การประกอบอาหาร

ICT

การเดิินทาง

อุุตสาหกรรมขั้้�นพื้้� นฐาน

การศึึกษาเด็็กปฐมวััย
ภาษาญี่่ปุ่่�
� น

การแต่่งผมและเสริิมสวย

*กรุุณาดููหน้้า 4 - 5 สำำ�หรัับทางเลืือกการศึึกษาสายเมนสตรีีม และดููรายละเอีียดรายการหลัักสููตรที่่�อยู่่�ในหน้้า 34 - 35 รวมถึึงเงื่่�อนไขการสอบย่่อย IELTS
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หลัักสููตรกลุ่่�มที่่�จััดตามความ
ต้้องการ
เราจะใช้้ความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากรของเราที่่�มีีอยู่่�ใน Ara เพื่่�อหารืือร่่วม
กัันกัับท่่านในการออกแบบหลัักสููตรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของ
นัักศึึกษาหรืือบุุคลากรของท่่าน
ตััวอย่่างหลัักสููตร ได้้แก่่
• ภาษาอัังกฤษ + การท่่องเที่่�ยวแบบผจญภััย
• ภาษาอัังกฤษ + ศิิลปะและการออกแบบ
• ภาษาอัังกฤษ + ธุุรกิิจศึึกษา

• ภาษาอัังกฤษ + งานการบริิการ

• ภาษาอัังกฤษ + เทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการสื่่� อสาร
• ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการพยาบาล

• ภาษาอัังกฤษ + การศึึกษากลางแจ้้ง
• ภาษาอัังกฤษ + การฝึึกอบรมครูู

• การยกระดัับทัักษะภาษาอัังกฤษให้้แก่่บุุคลากรทางการสอน

ตััวอย่่างตารางเวลาเรีียน

ภาษาอัังกฤษร่่วมกัับกิิจกรรมต่่างๆ (วิิทยาเขตทิิมารูู)
จันทร์
สััปดาห์์ที่่� 1
ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

ปฐมนิิเทศ

การศึึกษานิิวซีแ
ี ลนด์์

สััปดาห์์ที่่� 3

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ
เที่่�ยวชมทิิมารูู

สวนพฤกษศาสตร์์

การศึึกษานิิวซีแ
ี ลนด์์

การไปเยี่่�ยมโรงเรีียนใน
ท้้องถิ่่�น

หอศิิลป์์

วััฒนธรรมเมารีีเบื้้� องต้้น

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ

ภาคเช้้า

การศึึกษานิิวซีแ
ี ลนด์์

สััปดาห์์ที่่� 4

เต อานา เมารีี ร็็อก อาร์์ต

หอดููดาวกีีวีี

เที่่�ยวชมแหล่่งมรดกโลก
ทิิมารูู

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ

ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

พฤหัสบดี

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ

ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

พุธ

ต้้อนรัับ/ตรวจสอบระดัับ

สััปดาห์์ที่่� 2

ภาคบ่่าย

อังคาร

การศึึกษานิิวซีแ
ี ลนด์์

พิิพิธ
ิ ภััณฑ์์เซ้้าธ์์แคนเท
อร์์เบอรี่่�

แคโรไลน์์เบย์์อควาติิก
เซ็็นเตอร์์

การไปเยี่่�ยมฟาร์์ม

เวลาเข้้าเรีียน ภาคเช้้า จัันทร์์ - พฤหััสบดีี 9.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่่าย จัันทร์์ - พฤหััสบดีี 13.00 น. - 15.00 น.
วัันเริ่่�มเรีียน ยืืดหยุ่่�น (กรุุณาสอบถาม)
กรุุณาติิดต่่อกัับ Ara เพื่่� อขอรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่�: intlgroups@ara.ac.nz
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เสาร์/อาทิตย์

ศึึกษานอกสถานที่่� พีีลฟ
อร์์เรสต์์แอนด์์เจอราลดีีน

ศึึกษานอกสถานที่่�
โออามารูู
กิิจกรรมวัันหยุุดสุด
ุ
สััปดาห์์ให้้เลืือก
�
ศึึกษานอกสถานที่ิิ�
ทะเลสาบเทคาโป

อำำ�ลา ภาคบ่่าย ว่่าง

รวมจำำ�นวนชั่่�วโมง 22 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ (ภาคเช้้า ภาษาอัังกฤษ 14 ชั่่�วโมง + ภาคบ่่าย กิิจกรรมภาคบ่่าย 8 ชั่่�วโมง)
ระยะเวลา อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์

ศุกร์

การฝึึกอบรมครูู
เรามีีทางเลืือกสองสามอย่่างหากท่่านสนใจที่่�จะเป็็นครููสอนภาษาอัังกฤษ
ไม่่ว่่าจะสอนในนิิวซีแ
ี ลนด์์หรืือประเทศอื่่� น การฝึึกอบรมเน้้นหลัักการสอน
ภาษาอัังกฤษเพื่� อ
่ การสื่่� อสารและมีีช่่วงสำำ�หรัับฝึึกการสอนและสัังเกตการณ์์
ในชั้้�นเรีียน
หลัักสููตร

ระยะเวลา

ระดัับแรกเข้้า

CELTA

เต็็มเวลา 4 สััปดาห์์ หรืือ
บางเวลา 11 สััปดาห์์

(มีีกระบวนการคััด
กรองเพิ่่�มเติิม)

ภาษาอัังกฤษร่่วม
กัับฝึึกอบรมครูู

อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์

โปรดสอบถาม

การฝึึกอบรมครูู
หลัักสููตรกลุ่่�ม

อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์

โปรดสอบถาม

IELTS 7.0

(หลัักสููตรกลุ่่�มที่่�จััดตาม
ความต้้องการ)

เจค เทอร์์เนอร์์-สตีีล | นิิวซีีแลนด์์
CELTA - ประกาศนีียบััตรสาขาการสอนภาษาอัังกฤษให้้แก่่
คนวััยผู้้�ใหญ่่

CELTA เป็็นคุุณวุุฒิท
ิ างการสอนอย่่างหนึ่่�งจากมหาวิิทยาลััยแคมบริิดจ์์ที่�่
ได้้รับ
ั การยอมรัับ ผู้้�ที่�่จบหลัักสููตรนี้้�สามารถสอนภาษาอัังกฤษในเนื้้� อหาที่่�
หลากหลายให้้แก่่คนวััยผู้้�ใหญ่่ที่�่ไหนก็็ได้้ในโลก เราสามารถจััดหลัักสููตรการ
ฝึึกอบรมครููให้้เหมาะกัับความต้้องการของสถาบัันได้้

"นัับตั้้�งแต่่วัันแรก ทุุกสิ่่ง� ทุุกอย่่าง
เป็็นไปตามที่่�ต้้องการ"

ภาษาอัังกฤษร่่วมกัับฝึึกอบรมครูู
จันทร์
สััปดาห์์ที่่� 1
ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

อังคาร

พุธ

ต้้อนรัับ/ตรวจสอบระดัับ
ปฐมนิิเทศ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์/อาทิตย์

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ
การแนะนำำ�หลัักสููตร

การสอนคำำ�ศััพท์์

การพููดเพื่� อ
่ การสื่่� อสาร

ภาคบ่่าย ว่่าง

การใช้้เนื้้� อหาที่่�แท้้จริิง

ภาคบ่่าย ว่่าง

กิิจกรรมภาคบ่่ายให้้เลืือก
สััปดาห์์ที่่� 2

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ

ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

กิิจกรรมอุ่่�นเครื่่�อง

การสอนการออกเสีียง

การเรีียนภาษาอัังกฤษโดยใช้้
เทคโนโลยีีช่่วย
กิิจกรรมภาคบ่่ายให้้เลืือก

สััปดาห์์ที่่� 3

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ

ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

กิิจกรรมวัันหยุุดสุด
ุ
สััปดาห์์ให้้เลืือก

การเรีียนโดยการพึ่่�งพา
ตนเอง

การสอนทัักษะด้้านการรัับสาร

(การอ่่าน)

การสอนการเขีียน (1)

(การฟััง)

ภาคบ่่าย ว่่าง

กิิจกรรมภาคบ่่ายให้้เลืือก
สััปดาห์์ที่่� 4

ชั้้�นเรีียนภาษาอัังกฤษ

ภาคเช้้า

ภาคบ่่าย

การสอนการเขีียน (2)

การไปเยี่่�ยมโรงเรีียนใน
ท้้องถิ่่�น

(1)

บทเรีียนสาธิิต

(2)

อำำ�ลา

กิิจกรรมภาคบ่่ายให้้เลืือก

รวมจำำ�นวนชั่่�วโมง 22 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ (ภาคเช้้า ภาษาอัังกฤษ 14 ชั่่�วโมง + ภาคบ่่าย การฝึึกอบรมครูู 8 ชั่่�วโมง)
เวลาเข้้าเรีียน ภาคเช้้า จัันทร์์ - พฤหััสบดีี 9.00 น. - 12.00 น. ศุุกร์์ 9.00 - 11.00 น. ภาคบ่่าย จัันทร์์ - พฤหััสบดีี 13.00 น. - 15.00 น.
ระยะเวลา อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์
วัันเริ่่�มเรีียน ยืืดหยุ่่�น (กรุุณาสอบถาม)
กรุุณาติิดต่่อกัับ Ara เพื่่� อขอรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมที่่� ara.international.ac.nz/group-enquiry-form
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การศึึกษาปรัับพื้้� นฐาน
พาธเวย์์สำ�ำ หรัับการศึึกษาเมนสตรีีม
หลัักสููตรปรัับพื้้� นฐานเป็็นบัันไดสำำ�คััญไปสู่่�การ
ศึึกษาต่่อหรืือการประกอบอาชีีพใหม่่ หลัักสููตร
นี้้�จะทำำ�ให้้ท่่านมีีคุุณวุุฒิริ ะดัับต้้นและทัักษะทาง
วิิชาการที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อในระดัับที่่�
สููงขึ้้�น
ท่่านสามารถเลืือกเรีียนหลัักสููตรปรัับพื้้� นฐานได้้
หากท่่าน
•	มีีคุุณสมบััติิไม่่ตรงตามเกณฑ์์การเข้้าศึึกษาของ
หลัักสููตรที่่�ท่่านต้้องการ

•	กำำ�ลัังจะกลัับไปศึึกษาต่่อหลัังว่่างเว้้นจากการ
ศึึกษาในระบบ
•	ต้้องการเปลี่่�ยนสายการศึึกษาหรืือสายงาน

เรามีีหลัักสููตรปรัับพื้้� นฐานทั้้�งแบบมีีการประเมิิน
และไม่่มีีการประเมิินที่่�หลากหลาย
Ara เป็็นสถาบัันที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองสำำ�หรัับ วีี
ซ่่าพาธเวย์์ โดยสำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง
นิิวซีแ
ี ลนด์์

โซอี้้� หลิิว | ประเทศจีีน
ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาการศึึกษาและการเตรีี
ยมตััวสำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ (พาธเวย์์ก่่อนการศึึกษาต่่อ
ด้้านสุุขภาพ)

"หลัักสููตรนี้้�เยี่่�ยมยอดมาก ฉัันพร้อ
้ ม
แล้้วที่่�จะก้้าวไปอีีกขั้้�น"
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ประกาศนีียบััตรนิิวซีีแลนด์์สาขาการศึึกษาและการเตรีียม
ตััวสำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ
ระดัับ 3 พาธเวย์์สำ�ำ หรัับประกาศนีียบัต
ั รและอนุุปริญ
ิ ญา
พาธเวย์์การจััดการสััตว์์เลี้้�ยงและการพยาบาลสััตว์์

ประกาศนีียบัต
ั รแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาการจััดการสััตว์์
ประกาศนีียบัต
ั รแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาเทคโนโลยีีสัตว์
ั ์

พาธเวย์์การกีีฬา โภชนาการ และการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ประกาศนีียบัต
ั รสาขาการออกกำำ�ลัังกาย

ประกาศนีียบัต
ั รแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขา
การศึึกษาและการเตรีียมตััวสำำ�หรัับ
การประกอบอาชีีพ ระดัับ 3

พาธเวย์์สถาปััตยกรรมศึึกษาและการก่่อสร้้าง

พาธเวย์์วิิศวกรรมศาสตร์์

อนุุปริญ
ิ ญาแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาเทคโนโลยีีสถาปััตยกรรม
อนุุปริญ
ิ ญาแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาการก่่อสร้้าง
การจััดการการก่่อสร้้าง
การสำำ�รวจปริิมาณงาน

อนุุปริญ
ิ ญาแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
โยธา ไฟฟ้้า เครื่่�องกล

ประกาศนีียบัต
ั รแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขาการศึึกษาและการเตรีียมตััว
สำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ ระดัับ 4

ระดัับ 4 พาธเวย์์สำ�ำ หรัับปริิญญาตรีี
พาธเวย์์การจััดการประยุุกต์์และ ICT

ปริิญญาตรีีสาขาการจััดการประยุุกต์์
ปริิญญาตรีีสาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร

พาธเวย์์วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์

พาธเวย์์สถาปััตยกรรมศึึกษาและการก่่อสร้้าง

ปริิญญาตรีีสาขาวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
วิิทยาศาสตร์์การกีีฬาและการออกกำำ�ลัังกาย

ปริิญญาตรีีสาขาสถาปััตยกรรมศึึกษา
ปริิญญาตรีีสาขาการก่่อสร้้าง

ประกาศนีียบัต
ั รแห่่งนิิวซีีแลนด์์สาขา
การศึึกษาและการเตรีียมตััวสำำ�หรัับ
การประกอบอาชีีพ ระดัับ 4

พาธเวย์์วิิศวกรรมศาสตร์์

ปริิญญาตรีีสาขาเทคโนโลยีีวิิศวกรรม
โยธา ไฟฟ้้า เครื่่�องกล

ปริิญญาตรีีสาขาการพยาบาล
พาธเวย์์ก่่อนการศึึกษาต่่อด้้านสุุขภาพ

ปริิญญาตรีีสาขาสุุขภาพของระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก
ปริิญญาตรีีสาขาวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
โภชนาการมนุุษย์์
กิิจกรรมกายภาพและการส่่งเสริิมสุุขภาพ

พาธเวย์์การท่่องเที่่�ยวและการจััดการงานการบริิการ

ปริิญญาตรีีสาขาการท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศและการจััดการ
งานการบริิการ
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พาณิิชยการ
หลัักสููตรด้้านธุุรกิิจเพื่� อ
่ ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมของ Ara มุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ทัักษะด้้านองค์์กรและการวิิเคราะห์์ที่�่ยอดเยี่่�ยม ให้้ท่่านรู้้�จัักใช้้วิิธีีการ
จััดการที่่�สร้้างสรรค์์แปลกใหม่่ และมีีความสามารถในการคิิดและนำำ�วิิธีีการ
แก้้ปััญหาไปใช้้แก้้ปััญหาในชีีวิิตจริิง
ท่่านจะได้้เรีียนรู้้จ
� ากคณาจารย์์ผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญและผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจในท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รับ
ั การยกย่่องอย่่างสููงที่่�จะมาร่่วมแบ่่งปัันความรู้้�
ให้้กัับนัักศึึกษาที่่�อยู่่�ในและนอกวิิทยาเขต นอกจากนี้้� ท่่านยัังมีีโอกาส
ที่่�จะยกระดัับการเรีียนรู้้ข
� องท่่านผ่่านการทำำ�โครงการวิิจััยและการ
ทำำ�งานในสถานที่่�จริิง

โครงการสหกิิจศึึกษา (นัักศึึกษาหลัักสููตร
ปริิญญาตรีี)

ส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตรปริิญญาตรีีกำำ�หนดให้้ท่่านทำำ�งานในสภาพแวดล้้อม
ธุุรกิิจจริิงโดยตรง โดยมีีชั่่�วโมงการทำำ�งานจริิงอย่่างต่ำำ� 200 ชั่่�วโมง ท่่านจะ
ได้้จััดทำำ�โครงการวิิจััยที่่�สำ�คั
ำ ัญให้้กัับองค์์กรเจ้้าภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสาขาวิิชา
ของท่่าน โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้จ
� ากการศึึกษาในหลัักสููตร
ทั้้�งหมด และเพื่� อ
่ ให้้ท่่านสามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้เ� พื่่�อรัับมืือความท้้าทาย
และโอกาสในชีีวิิตจริิง

โครงการอุุตสาหกรรม (นัักศึึกษาหลัักสููตร
ประกาศนีียบัต
ั รบััณฑิิตชั้้�นสูงู )

ท่่านจะต้้องทำำ�งานให้้ครบ 200 ชั่่�วโมง ร่่วมกัับการทำำ�โครงการวิิจััยใน
สภาพแวดล้้อมธุุรกิิจจริิง หลัักสููตรประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููงช่่วยให้้
นัักศึึกษาที่่�ประสบความสำำ�เร็็จทางวิิชาการมาก่่อนมีีโอกาสได้้รับ
ั ทัักษะใน
สาขาอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมที่่�สามารถเพิ่่�มโอกาสในการจ้้างงานมากขึ้้�น

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา
•	บััญชีี – ผู้้�ช่ว
่ ยฝ่่ายบััญชีี ผู้้�จััดการสำำ�นัักงาน

• การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์ ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีี
• การตลาด

• การจััดการธุุรกิิจ

• การจััดการโครงการ

• การจััดการงานอีีเวนท์์

• การจััดการการขายและการขายปลีีก
• โลจิิสติิคส์์
• การลงทุุน

• การวางแผนการเงิิน

• การจััดการปฏิิบัติ
ั ิการ

ara.ac.nz/business

สเตฟาน โคลส์์เบิิร์ก
์ รากููนาธาน | ประเทศเดนมาร์์ก
ปริิญญาตรีีสาขาการจััดการประยุุกต์์

"ผมรัักเหล่่าคณาจารย์์ ทุุกๆ ท่่าน
เป็็นมิต
ิ รและพร้้อมให้้การช่่วย
เหลืืออยู่่�เสมอ"
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ICT
หลัักสููตร ICT ที่่�เจาะลึึกของเราได้้รับ
ั การพััฒนาไปพร้้อมกัับอุุตสาหกรรม
นี้้�เพื่� อ
่ ให้้แน่่ใจว่่าหลัักสููตรมีีความเป็็นปััจจุุบัน
ั และตรงตามความต้้องการ
หลัักสููตรประกอบด้้วยภาคทฤษฎีีและทัักษะปฏิิบัติ
ั ิ และสอนโดยผู้้�
เชี่่�ยวชาญที่่�มีีประสบการณ์์ทั้้�งในเชิิงวิิชาการและประสบการณ์์ในสายงาน
จริิง ท่่านจะสำำ�เร็็จการศึึกษาโดยได้้รับ
ั ความรู้้แ
� ละทัักษะปฏิิบัติ
ั ิที่�่ผู้้�ว่่าจ้้าง
ต้้องการ มีีความพร้้อม และสามารถทำำ�งานในสถานที่่�ทำำ�งานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพตั้้�งแต่่วัันแรกของการทำำ�งาน
สายงานนี้้�เป็็นสายงานที่่�เติิบโตเร็็วที่่�สุดทั้้
ุ �งในระดัับนานาชาติิและในเขต
ไครสต์์เชิิร์ช
์ ภาคเทคโนโลยีีในเขตแคนเทอร์์เบอรี่่มีีพนั
�
ักงาน 15,000 คน
ซึ่่�งสร้้างมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศมากถึึง $2.4 พัันล้้าน สำำ�รวจ
โอกาสทางอาชีีพในด้้านเทคโนโลยีีที่่�หลากหลายโดยการศึึกษาในหลัักสููตร
ICT หลัักสููตรหนึ่่�งของเราที่่� Ara
ปริิญญาตรีีสาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
• การพััฒนาซอฟต์์แวร์์
•	ระบบเครืือข่่ายและโครงสร้้างพื้้� นฐาน
•	ระบบสารสนเทศ

ประกาศนีียบัต
ั รบััณฑิิตชั้้�นสูงู สาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีี
การสื่่�อสาร
• การเขีียนโปรแกรมส่่วนหน้้า
•	ระบบเครืือข่่าย

•	ระบบสารสนเทศ กลยุุทธ์์ และโซลููชััน
• ความปลอดภััยทางไซเบอร์์

โครงการสหกิิจศึึกษา

หากท่่านกำำ�ลัังศึึกษาหลัักสููตรปริิญญาตรีีด้้าน ICT ที่่� Ara ท่่านจะได้้รับ
ั
ประสบการณ์์การทำำ�งานโดยตรงในสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจจริิง ที่่�ท่่าน
สามารถประยุุกต์์ใช้้สิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้แ
� ละจััดทำำ�โครงการที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้
จริิงเป็็นระยะเวลา 450 ชั่่�วโมง ให้้กัับองค์์กรเจ้้าภาพ นัักศึึกษาหลัักสููตร
ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููงสาขา ICT ก็็สามารถได้้รับ
ั โอกาสที่่�คล้้ายกััน
นี้้�เช่่นกััน

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา
• ฝ่่ายบริิการด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

•	ช่่างเทคนิิคสนัับสนุุน

• การเขีียนโปรแกรม

• การจััดการระบบเครืือข่่าย

• การพััฒนาซอฟต์์แวร์์
• การจััดการโครงการ

• การพััฒนาแอปพลิิเคชััน

• การบริิหารงานระบบเครืือข่่าย
• การวิิเคราะห์์ระบบ

•	ผู้้�เชี่่�ยวชาญสนัับสนุุน

• การพััฒนาสื่่�อปฏิิสัม
ั พัันธ์์
• การบริิหารงานระบบฐานข้้อมููล • การวิิเคราะห์์ธุุรกิิจ
•	วิิศวกรรมซอฟต์์แวร์์
• การจััดการ ICT
• การวิิเคราะห์์การทดสอบ
•	ตำำ�แหน่่งงานด้้านเทคโนโลยีีสาร
สนเทศอื่่� นๆ

ara.ac.nz/ict

พรพิิชชา วรธงชััย | ประเทศไทย
ปริิญญาตรีีสาขาเทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการ
สื่่�อสาร

"Ara มอบประสบการณ์์จริิงที่่�
สามารถช่่วยเหลืือนัักศึึกษาในด้้าน
การประกอบอาชีีพได้้"
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วิิศวกรรมศาสตร์์
หลัักสููตรด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ของเราดำำ�เนิินการเรีียนการสอนในสภาพ
แวดล้้อมที่่�กระตุ้้�นการเรีียนรู้้� ส่่งเสริิมให้้มีีการตั้้�งคำำ�ถาม และสนัับสนุุนให้้
เกิิดความสมดุุลระหว่่างการเรีียนรู้้ภ
� าคทฤษฎีีและการปฏิิบัติ
ั ิจริิง ภายในสิ่่�ง
อำำ�นวยความสะดวกตามวััตถุุประสงค์์ต่่างๆ ที่่�น่า่ ตื่่�นตาของเรา ท่่านจะได้้
เรีียนรู้้จ
� ากผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มากประสบการณ์์และมีีเครืือข่่ายเชื่่�อมโยงกัับภาค
อุุตสาหกรรมอย่่างกว้้างขวาง
เราทำำ�งานร่่วมกัับธุุรกิิจ สถาบััน และองค์์กรทางวิิศวกรรมต่่างๆ อย่่างใกล้้
ชิิดในการพััฒนาการฝึึกงาน การจััดให้้เข้้าทำำ�งาน และโครงการวิิจััยที่่�ล้ำำ�
หน้้า เพื่� อ
่ พััฒนาทัักษะของท่่านให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา
• สถาปััตยกรรม – นัักสร้้างแบบจำำ�ลองสถาปััตยกรรมสามมิิติิ นััก
ออกแบบสถาปััตยกรรม

• การจััดการการก่่อสร้้าง – ผู้้�จััดการพื้้� นที่่�ก่่อสร้้าง
• การสำำ�รวจปริิมาณงาน – ผู้้�สำ�ร
ำ วจปริิมาณงาน

• การออกแบบภายใน – นัักออกแบบภายใน นัักออกแบบฉากโรงละคร
•	วิิศวกรรมโยธา – ช่่างเทคนิิควิิศวกรรม ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิค นััก
ออกแบบ ผู้้�ควบคุุมการก่่อสร้้าง วิิศวกรฝ่่ายขายหรืือวิิศวกรโครงการ
และทางเลืือกตำำ�แหน่่งงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสนัับสนุุนการ
ออกแบบและก่่อสร้้างของงานพััฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐาน

•	วิิศวกรรมไฟฟ้้า – ช่่างเทคนิิควิิศวกรรม ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิคไฟฟ้้า
ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และโทรคมนาคม

•	วิิศวกรรมเครื่่�องกล – ช่่างเทคนิิควิิศวกรรม ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเทคนิิค
วิิศวกรออกแบบ วิิศวกรการผลิิต หััวหน้้าฝ่่ายซ่่อมบำำ�รุุง วิิศวกรฝ่่ายขาย
หรืือวิิศวกรรัับประกัันคุุณภาพ และทางเลืือกตำำ�แหน่่งงานอื่่�นๆ ตั้้�งแต่่ใน
โรงงานอุุตสาหกรรมระดัับสููงและการผลิิตในเขตเมืือง ไปจนถึึงโรงงาน
แปรรููปผลผลิิตทางการเกษตร
• การออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว
่ ย – เจ้้าหน้้าที่่�เขีียนแบบ CAD นััก
ออกแบบ CAD นัักออกแบบผลิิตภััณฑ์์

ara.ac.nz/engineering

หลัักสููตรด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
ระดัับ 6 และ 7 ที่่� Ara ได้้รับ
ั การ
รัับรองคุุณภาพจากองค์์กรส่่ง
เสริิมด้้านวิิศวกรรมของประเทศ
นิิวซีแ
ี ลนด์์ (Engineering New
Zealand) ว่่าผ่่านเกณฑ์์ตาม
ข้้อตกลง Dublin Accord และ
Sydney Accord

ดิิญ วััน เงวีียน | ประเทศเวีียดนาม
ปริิญญาตรีีสาขาเทคโนโลยีีวิิศวกรรม (เครื่่�องกล)
ปริิญญาตรีีสาขาการก่่อสร้้าง
(การสำำ�รวจปริิมาณงาน) และ
ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�น
สููงสาขาการสำำ�รวจปริิมาณ
งานได้้รับ
ั การรัับรองและ
เป็็นสมาชิิกของสถาบััน New
Zealand Institute of Quantity
Surveyors
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"Ara มอบความรู้้�ที่่�สามารถนำำ�ไป
ใช้้ได้้จริิงมากกว่่าที่่�ได้้รับ
ั จากการ
ศึึกษาในมหาวิิทยาลััย"

สุุขภาพ
หลัักสููตรสุุขภาพของเราให้้การฝึึกฝน ความรู้้� ประสบการณ์์ และสร้้างเครืือ
ข่่ายเชื่่�อมโยงกัับภาคอุุตสาหกรรมให้้กัับท่่าน เพื่่�อให้้ท่่านสามารถนำำ�ทัักษะ
และคุุณลัักษณะส่่วนบุุคคลไปใช้้ประโยชน์์ได้้ตรงตามความต้้องการของ
แหล่่งงานต่่างๆ
ไม่่ว่่าท่่านจะเลืือกศึึกษาตามพาธเวย์์ใดก็็ตาม คุุณวุุฒิอั
ิ ันเป็็นที่่�ยอมรัับของ
เราจะช่่วยให้้ท่่านมีีจุุดเริ่่�มต้้นทางอาชีีพที่่�สมบููรณ์์แบบ ท่่านจะได้้เรีียนรู้้�
จากผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพที่่�มีีความชำำ�นาญและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะแบ่่งปัันความรู้้�
ที่่�ตนมีีให้้กัับนัักศึึกษา
'มานาวา' เป็็นวิิทยาเขตออกแบบตามจุุดประสงค์์แห่่งใหม่่ล่่าสุุดในไค
รสต์์เชิิร์ช
์ ที่่�มุ่่�งเน้้นการเรีียนการสอนด้้านสุุขภาพ ตั้้�งอยู่่�ในระยะการเดิิน
เพีียงสองนาทีีจากโรงพยาบาลสำำ�คััญของเมืือง วิิทยาเขตเปิิดทำำ�การเดืือน
กรกฎาคม ปีี 2018 โดยใช้้แบบจำำ�ลองสถานการณ์์และเครื่่�องมืือฝึึกแบบ
ล่่าสุุดในการเรีียนการสอน และได้้รับ
ั การออกแบบมาเพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกแก่่การทำำ�งานร่่วมกัันและการแบ่่งปัันความรู้้�ระหว่่างนัักศึึกษา
คณาจารย์์ และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพ
Ara มีีอััตราการจ้้างงานบััณฑิิตสาขาการพยาบาลในนิิวซีีแลนด์์สููงสุุดอย่่าง
ต่่อเนื่่� อง และในปีี 2018 มีีผลสััมฤทธิ์์�ในระดัับเกืือบสมบููรณ์์แบบอย่่างที่่�ไม่่
เคยมีีมาก่่อน โดยนัักศึึกษาที่่�จบการศึึกษา 99% ได้้รับ
ั การจ้้างงานภายในสี่่�
เดืือนหลัังจากเข้้ารัับการสอบจากส่่วนกลาง

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา

• การดููแลสุุขภาพ – พยาบาลผดุุงครรภ์์ เจ้้าหน้้าที่่�ถ่่ายภาพรัังสีี นัักรัังสีี
การแพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพ ผู้้�ช่ว
่ ยพยาบาล นัักบำำ�บัด
ั โรคกระดููก

• บริิการทางสัังคม – นัักสัังคมสงเคราะห์์ เจ้้าหน้้าที่่�ช่ว
่ ยเหลืือด้้านสุุขภาพ
จิิต เจ้้าหน้้าที่่�สนัับสนุุนชุุมชน

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

แผนที่่�แสดงที่่�ตั้้�งของวิิทยาเขตมานาวา

หรง หวััง | ประเทศจีีน
ปริิญญาตรีีสาขาการพยาบาล

"การศึึกษาในหลัักสููตรนี้้�ช่ว
่ ย
เตรีียมความพร้้อมด้้านอาชีีพการ
พยาบาลให้้กัับฉัันเป็็นอย่่างดีี"
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วิิทยาศาสตร์์
มีีบทบาทต่่างๆ เกิิดขึ้้�นใหม่่มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพื่่�อให้้ทั้้�งนัักคิิดเชิิงปฏิิบัติ
ั ิและ
เชิิงวิิเคราะห์์สามารถสร้้างความแตกต่่างที่่�เป็็นประโยชน์์ให้้กัับผู้้�คนและ
แม้้แต่่ชุุมชนต่่างๆ ได้้ทั้้�งชุุมชน
คุุณวุุฒิด้
ิ ้านวิิทยาศาสตร์์ของเราได้้รับ
ั การสร้้างสรรค์์ขึ้้�นโดยร่่วมมืือกัับผู้้�
จ้้างงานรายต่่างๆ เพื่� อ
่ ให้้เหมาะสมตามความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม
หลัักสููตรสอนโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญทรงคุุณวุุฒิแ
ิ ละมากด้้วยประสบการณ์์ ได้้รับ
ั
การออกแบบให้้ท่่านได้้สัม
ั ผััสประสบการณ์์จริิงที่่�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้ได้้ และช่่วยให้้ท่่านมีีความชำำ�นาญในการทำำ�งานในสายงานที่่�เลืือกนัับ
ตั้้�งแต่่วัันแรกของการทำำ�งาน

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา

•	วิิทยาศาสตร์์ – นัักเทคนิิคห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ พยาบาลสััตว์์ นัักเทคนิิควิิจััย
ผู้้�ดููแลสััตว์์ นัักเพาะพัันธุ์์�สััตว์์ ผู้้�จััดการศููนย์์ดููแลสุุนััข

• การส่่งเสริิมสุุขภาพ – นัักวิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์สุข
ุ ภาพ ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา
ด้้านสุุขภาพ/รููปแบบการใช้้ชีีวิิต นัักส่่งเสริิมสุุขภาพ
• โภชนาการมนุุษย์์ – นัักโภชนาการ นัักพััฒนาผลิิตภััณฑ์์โภชนาการ

•	วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา – นัักวิิเคราะห์์ความสามารถ ผู้้�ฝึึกสอนการเสริิม
สร้้างสมรรถภาพความแข็็งแรง นัักบำำ�บัด
ั ทางการกีีฬา ครููฝึึกออกกำำ�ลััง
กายแบบกลุ่่�ม ผู้้�ช่ว
่ ยฝึึกส่่วนบุุคคล ผู้้�จััดการโรงยิิม

ara.ac.nz/science
ara.ac.nz/sportscience

กลอรีีแม เลรีีโอส | ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููงสาขาเทคโนโลยีีห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ

"เราได้้รับ
ั การส่่งเสริิมให้้ทำำ�สิ่่ง� ต่่างๆ
ด้้วยตนเอง"
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งานการบริิการและ
อุุตสาหกรรมการบริิการ
ไม่่ว่่าท่่านมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นเชฟ ผู้้�ทำำ�ขนม ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านงานการบริิการ
พนัักงานเสริิมความงาม นัักออกแบบทรงผม ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการท่่อง
เที่่�ยว หรืือผู้้�ประกอบธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยว เรามีีทางเลืือกการศึึกษาที่่�จะช่่วยให้้ท่่า
นทราบว่่าความฝัันของท่่านคืืออะไร
ท่่านจะได้้เรีียนรู้้จ
� ากคณาจารย์์ที่�่มีีความเข้้าใจในสายงานของตนเองอย่่าง
ลึึกซึ้้�งและมีีประสบการณ์์มากมายพร้้อมที่่�จะแบ่่งปัันให้้กัับท่่าน สิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกที่่�ยอดยี่่�ยมของเรา ได้้แก่่ ครััวแบบครบวงจรห้้าแห่่ง ร้้าน
อบขนม ร้้านอาหารสำำ�หรัับการฝึึกสองแห่่ง (ร้้าน วิิชั่่�นส์์ ในวิิทยาเขตไค
รสต์์เชิิร์ช
์ และร้้าน สตารซ์์ ในวิิทยาเขตทิิมารูู) ร้้านกาแฟและบาร์์สำ�ำ หรัับ
การฝึึก บาริิสต้้ารููม ร้้านเสริิมความงามและตกแต่่งทรงผม ระบบการจอง
แบบจำำ�ลอง และสถานปฏิิบัติ
ั ิการด้้านงานแม่่บ้า้ น
เราเป็็นสถาบัันแรกในนิิวซีแ
ี ลนด์์ที่�่มีีหลัักสููตรการประกอบอาหารและอบ
ขนมปัังที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับจากสมาคมเชฟโลก (World Association of
Chefs Societies)

Ara (รวมถึึง CPIT และ เอโอรากิิ โพลีีเทคนิิค ซึ่่�งเป็็น
สถาบัันเดิิมของ Ara) ได้้รับ
ั รางวััล Nestle Toque d’Or
Supreme Award 16 ครั้้�งจากทั้้�งหมด 28 ครั้้�งนัับตั้้�งแต่่
การมอบรางวััลครั้้�งแรกในปีี 1991

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา
• การประกอบอาหาร – เชฟ พนัักงานทำำ�ขนม ผู้้�ให้้บริิการจััดเลี้้�ยง

• การบริิการ – พนัักงานบริิการในร้้านอาหาร บาริิสต้้า เจ้้าหน้้าที่่�อำำ�นวย
ความสะดวกของโรงแรม ผู้้�ประสานงาน พนัักงานต้้อนรัับของโรงแรม
• การเดิินทางและการท่่องเที่่�ยว – ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการเดิินทาง
บุุคลากรปฏิิบัติ
ั ิงานในสายการบิินหรืือเรืือสำำ�ราญ มััคคุุเทศก์์

• การเสริิมความงาม – พนัักงานเสริิมความงาม ช่่างแต่่งหน้้า ช่่างทำำ�เล็็บ
ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการดููแลผิิว พนัักงานฝ่่ายขาย ผู้้�จััดการหรืือเจ้้าของ
คลิินิิก/ร้้านเสริิมความงาม

ara.ac.nz/hospitality

กุุมิินทรา ธรรมทััศ | ประเทศศรีีลัังกา
ปริิญญาตรีีสาขาการท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศและการ
จััดการงานการบริิการ

"หลัักสููตรนี้้�ครอบคลุุมพื้้�นฐาน
ทั้้�งหมดอย่่างแท้้จริิง"
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ศิิลปะ
ความสามารถ ความฉลาดคิิด และแรงบัันดาลใจของท่่านจะได้้รับ
ั การบ่่ม
เพาะด้้วยคุุณวุุฒิด้
ิ ้านการสร้้างสรรค์์ที่�่หลากหลายของเรา
หลัักสููตรของเราดำำ�เนิินการสอนโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญในสายงาน และมุ่่�งเน้้นการ
ส่่งเสริิมให้้ท่่านมีีความริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และการพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นเพื่� อ
่
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จในสายงานที่่�มีีการแข่่งขัันสููงเหล่่านี้้�
ที่่� Ara พวกเราเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ ้านการศึึกษาที่่�เน้้นการปฏิิบัติ
ั ิ โดยมีีการฝึึกอบรม
ในสถานที่่�ทำำ�งานผ่่านประสบการณ์์จริิง ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ท่่านจะมีีระดัับ
ความสามารถที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานในสถานที่่�ทำำ�งานอย่่างเพีียงพอ
พร้้อมด้้วยความมั่่�นใจและศัักยภาพเมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษาออกไป

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา

•	ศิิลปะและการออกแบบ – นัักออกแบบกราฟิิก นัักออกแบบมััลติิมีีเดีีย
นัักออกแบบภาพเคลื่่�อนไหว นัักออกแบบเครื่่�องประดัับ ศิิลปิิน

• แฟชั่่�น – นัักออกแบบแฟชั่่�น เจ้้าหน้้าที่่�จััดซื้้�อด้้านแฟชั่่�น สไตลิิสต์์
• การถ่่ายภาพ – ช่่างภาพมืืออาชีีพ ศิิลปิินภาพถ่่าย

•	สื่่� อและการสื่่� อสาร (วิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์) – ช่่างกล้้อง ผู้้�
ตััดต่่อลำำ�ดัับภาพ ฝ่่ายขั้้�นตอนหลัังการผลิิต การสร้้างเทคนิิคพิิเศษทาง
ภาพ ผู้้�แพร่่ภาพโทรทััศน์์ ผู้้�ประกาศทางวิิทยุุ ผู้้�สื่่�อข่่าว ผู้้�กำำ�กัับ
•	ดนตรีีและการแสดง – นัักแสดง นัักร้้อง นัักเต้้น นัักดนตรีี ผู้้�กำำ�กัับเวทีี
นัักประพัันธ์์เพลง นัักประพัันธ์์ดนตรีี ผู้้�จััดการศิิลปิิน

ara.ac.nz/art-and-design
ara.ac.nz/music-arts
ara.ac.nz/music-theatre
ara.ac.nz/broadcasting

สึึมููกิิ ทานิิกููจิิ | ประเทศญี่ปุ่
่� ่น
�
อนุุปริิญญาสาขาการถ่่ายภาพเป็็นอาชีีพ

"หลัักสููตรนี้้�ทำำ�ให้้ผมได้้รับ
ั
ประสบการณ์์จริิง และสามารถ
เรีียนรู้้�ทัักษะต่่างๆ มากมายได้้
อย่่างรวดเร็็ว"
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ภาษา ความยั่่�งยืืน และการ
ศึึกษากลางแจ้้ง
ด้้วยคุุณวุุฒิด้
ิ ้านภาษาหรืือการศึึกษา ท่่านสามารถสร้้างเสริิมความสััมพัันธ์์
และช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นให้้บรรลุุเป้้าหมายได้้
เรามีีหลัักสููตรทางด้้านภาษาเปิิดสอน ได้้แก่่ ภาษาเมารีีและญี่่ปุ่่�
� น ทั้้�งสอง
หลัักสููตรออกแบบมาเพื่� อ
่ ให้้ท่่านใช้้เวลากัับการเรีียนภาษานั้้�นได้้อย่่างเต็็ม
ที่่�เพื่� อ
่ ให้้สามารถใช้้ภาษาได้้คล่่อง อีีกทั้้�งช่่วยให้้ท่่านเข้้าใจวััฒนธรรมของ
ภาษานั้้�นอย่่างแท้้จริิง
หลัักสููตรการศึึกษาของเรา ได้้แก่่ การศึึกษากลางแจ้้ง และการสอนภาษา
อัังกฤษให้้แก่่คนวััยผู้้�ใหญ่่ หลัักสููตรการศึึกษากลางแจ้้งของเราที่่� Ara มุ่่�ง
เน้้นเรื่่�องความยั่่�งยืืนและการใช้้ประโยชน์์จากสภาพแวดล้้อมกลางแจ้้งที่่�อยู่่�
ไม่่ไกลจากวิิทยาเขตไครสต์์เชิิร์ช
์ และทิิมารููอัันสวยงามและหลากหลายให้้
คุ้้�มค่่ามากที่่�สุด
ุ

ผู้้�ที่่�จบหลัักสููตรนี้้�จะได้้รับ
ั การจ้้างงานใน
สาขา

• ความยั่่�งยืืนและการศึึกษากลางแจ้้ง – ครููสอนด้้านการศึึกษากลางแจ้้ง
มััคคุุเทศก์์นำำ�เที่่�ยวเชิิงผจญภััยหรืือเชิิงนิิเวศ มััคคุุเทศก์์นำำ�เที่่�ยวเชิิง
นัันทนาการหรืือเชิิงอนุุรัก
ั ษ์์ ครููฝึึกสอนเล่่นสกีี/สโนว์์บอร์์ด

• ภาษา – ล่่าม นัักแปลทางธุุรกิิจ นัักลงทุุน ครููสอนภาษา

ara.ac.nz/language-and-education
ara.ac.nz/outdoor-ed

อาเธอร์์ มาชาโด | ประเทศบราซิิล
ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููงสาขาความยั่่�งยืืนและการ
ศึึกษากลางแจ้้ง

"ผมสนุุกกัับการทำำ�ทุก
ุ อย่่างตลอด
การเดิินทางครั้้�งนี้้�"
31

ขั้้�นตอนการสมััครเรีียนของนัักศึึกษานานาชาติิ
ขั้้�นตอนที่่�หนึ่่�ง

ขั้้�นตอนที่่�สอง

ขั้้�นตอนที่่�สาม

การส่่งใบสมััคร

การเตรีียมความพร้้อมเรื่่�องวีีซ่า่

การเดิินทางมายัังนิิวซีีแลนด์์

กรอกใบสมััครแบบออนไลน์์ ดิิจิิตััล หรืือฉบัับ
พิิมพ์์

ได้้รับ
ั หนัังสืือตอบรัับเข้้าเรีียนแบบไม่่มีีเงื่่�อนไข

ให้้ข้อ
้ มููลการเดิินทางเข้้าประเทศแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ของสำำ�นัักงานรัับนัักศึึกษานานาชาติิ

ตรวจสอบว่่าท่่านได้้กรอกรายละเอีียดทุุกส่่วนใน
ใบสมััครและแนบเอกสารที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งหมดครบ
ถ้้วนแล้้ว

ส่่งใบสมััคร (ผ่่านระบบออนไลน์์ อีีเมล หรืือ
ไปรษณีีย์์)

ชำำ�ระค่่าธรรมเนีียม เว้้นแต่่ประเทศของท่่านจะ
กำำ�หนดเงื่่�อนไขว่่าต้้องได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิในหลััก
การ (AIP) จากสำำ�นัักงานบริิการเข้้าเมืืองแห่่ง
นิิวซีแ
ี ลนด์์ก่่อน ประเทศเหล่่านี้้�ต้้องชำำ�ระค่่า
ธรรมเนีียมทัันทีีที่่�ได้้รับ
ั การอนุุมััติิ AIP

ได้้รับ
ั เอกสารยืืนยัันตอบรัับการเข้้าพััก (หาก
ร้้องขอ)

ได้้รับ
ั หนัังสืือตอบรัับเข้้าเรีียน

เดิินทางมาถึึงนิิวซีแ
ี ลนด์์

ยื่่�นคำำ�ขอวีีซ่่าได้้ที่�่ immigration.govt.nz

รายงานตััวต่่อฝ่่ายรัับสมััครและลงทะเบีียน
นัักศึึกษาพร้้อมกัับแนบพาสปอร์์ต วีีซ่่า และใบ
แสดงผลการเรีียนของท่่าน

สำำ�นัักงานรัับนัักศึึกษานานาชาติิจะประเมิินข้้อมููลการสมััครเรีียนของท่่าน ท่่านจะได้้รับ
ั อีีเมลหากมีี
การร้้องขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิม เราอาจแนะนำำ�พาธเวย์์การศึึกษาอื่่�นให้้กัับท่่าน หากพาธเวย์์ที่�่ท่่านเลืือกไม่่
เหมาะสมกัับท่่าน จากนั้้�นเราจึึงจะออกเอกสารตอบรัับให้้กัับท่่าน

เข้้าร่่วมการปฐมนิิเทศ

เริ่่�มการเข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียน

นโยบายการคืืนเงิิน

เราเข้้าใจว่่าบางครั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงเกี่่�ยวกัับสุุขภาพหรืือสถานการณ์์ต่่างๆ สามารถส่่งผลต่่อแผนการศึึกษาของท่่านที่่�สถาบัันของเรา จึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
ที่่�ท่่านจะต้้องทำำ�ความเข้้าใจนโยบายการคืืนเงิินของ Ara ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับ 'พาธการศึึกษา' ของนัักศึึกษา ซึ่่�งก็็คืือระยะเวลาของหลัักสููตรดัังระบุุในรายการค่่า
ธรรมเนีียม และได้้มีีการยอมรัับโดยการชำำ�ระเงิินและการสมััครเรีียน ตารางสำำ�หรัับคำำ�นวณจำำ�นวนเงิินที่่�สามารถคืืนได้้แสดงอยู่่�ในด้้านล่่างนี้้�
เหตุุผลในการพิิจารณาคืืนเงิิน

จำำ�นวนเงิินที่่�คืืน (ค่่าเล่่าเรีียน)

ค่่าธรรมเนีียมการ
จััดหาที่่�พัก
ั

นัักศึึกษาถอนรายวิิชาเรีียน ก่่อน วัันเริ่่�มเรีียน ของพาธการ
ศึึกษา

คืืนเงิินเต็็มจำำ�นวนหากค่่า
ธรรมเนีียมลงทะเบีียนน้้อยกว่่า
NZ$500

ไม่่คืืนเงิิน

นัักศึึกษาถอนรายวิิชาเรีียน ภายในเจ็็ดวัันแรกตามปฏิิทิิน ของ
การเริ่่�มต้้นพาธการศึึกษา

80% ของค่่าเล่่าเรีียนที่่�ชำ�ร
ำ ะเอา
ไว้้แล้้ว (ค่่าเล่่าเรีียน 20% จะหัักไว้้เป็็นค่่า

ไม่่คืืนเงิิน

นัักศึึกษาถอนรายวิิชาเรีียนหลัังวัันที่่�เจ็็ดตามปฏิิทิินของการเริ่่�ม
ต้้นพาธการศึึกษา

ไม่่คืืนเงิิน

ไม่่คืืนเงิิน

ยื่่�นขอวีีซ่่าไม่่ผ่า่ นหรืือไม่่ได้้รับ
ั การอนุุมััติิจากสำำ�นัักงานบริิการ
เข้้าเมืืองแห่่งนิิวซีีแลนด์์

คืืนเงิินเต็็มจำำ�นวนหากค่่า
ธรรมเนีียมลงทะเบีียนน้้อยกว่่า
$500

ดำำ�เนิินการ)

ไม่่คืืนเงิิน

เอกสารที่่�นัักศึึกษาต้้องส่่ง

เอกสารถอนรายวิิชาเรีียนที่่�กรอก
รายละเอีียดครบถ้้วน (แบบฟอร์์มขอปรัับ
เปลี่่�ยนรายละเอีียดการสมััครเรีียน)

และ
คำำ�ขอถอนรายวิิชาเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร (โดยการส่่งอีีเมลหรืือหนัังสืือไปยััง
intladmissions@ara.ac.nz)

หนัังสืือแจ้้งอย่่างเป็็นทางการจาก
สำำ�นัักงานบริิการเข้้าเมืืองแห่่ง
นิิวซีีแลนด์์ที่�่ระบุุว่่าการยื่่� นขอวีีซ่่า
นัักศึึกษาได้้รับ
ั การปฏิิเสธ

สำำ�นัักงานบริิการเข้้าเมืืองแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์ปฏิิเสธการต่่ออายุุวีีซ่า่
นัักศึึกษาเนื่่� องจากเวลาเข้้าเรีียนต่ำำ�กว่่าเกณฑ์์ ผลการศึึกษาไม่่
เป็็นที่่�น่า่ พึึงพอใจ และ/หรืือยื่่�นขอวีีซ่่าล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนด (มาตรา

80% ของค่่าเล่่าเรีียนที่่�ชำ�ร
ำ ะเอา
ไว้้แล้้ว (หัักค่่าเล่่าเรีียน 20%) หรืือ คืืน
เงิินตามสััดส่ว
่ นโดยคิิดจากวัันที่่�
เข้้าเรีียนวัันสุุดท้้าย

ไม่่คืืนเงิิน

การยกเลิิกการสมััครเรีียนโดย Ara

ไม่่คืืนเงิิน

ไม่่คืืนเงิิน

หนัังสืือยกเลิิกการสมััครเรีียน

เหตุุผลด้้านความเห็็นใจ (จะมีีการพิิจารณาต่่อเมื่่�อสถานการณ์์ในการถอน

จำำ�นวนเงิินที่่�คืืนให้้จะพิิจารณา
เป็็นแต่่ละกรณีีไป

การตััดสิน
ิ ใจคืืนเงิิน
จะพิิจารณาเป็็นแต่่ละ
กรณีีไป

เอกสารประกอบการยื่่� นเรื่่�องขอคืืน
เงิินและแบบฟอร์์มขอรัับพิิจารณาคืืน
เงิินด้้วยเหตุุผลด้้านความเห็็นใจ

61)

รายวิิชาเรีียนอยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของนัักศึึกษา และเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
การพิิจารณาระดัับการถอนรายวิิชาเรีียน หรืือนโยบายการคืืนเงิินค่่าธรรมเนีียมซึ่่�ง
รวมถึึงนโยบายเกี่่�ยวกัับเหตุุผลด้้านความเห็็นใจด้้วย)

ara.ac.nz/refund-policy
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หนัังสืือแจ้้งอย่่างเป็็นทางการจาก
สำำ�นัักงานบริิการเข้้าเมืืองแห่่ง
นิิวซีีแลนด์์ที่�่ระบุุว่่าการยื่่� นขอวีีซ่่า
นัักศึึกษาได้้รับ
ั การปฏิิเสธ

วัันที่่�และค่่าธรรมเนีียม 2021
หลัักสููตรภาษาอัังกฤษ
หลัักสููตร

ระยะเวลา

ค่่า
ธรรมเนีียม

วัันเริ่่�มเรีียน

ค่่าธรรมเนีียมลงทะเบีียน

$250

การเก็็บภาษีีบริิการสำำ�หรัับ
นัักศึึกษา

$8 ต่่อสััปดาห์์

ภาษาอัังกฤษแบบเข้้ม

การเตรีียมตััวสอบ IELTS

(ไม่่รวมค่่าธรรมเนีียม การสอบ
IELTS)

ภาษาอัังกฤษร่่วมกัับงาน
อาสาสมััคร

4 สััปดาห์์

(ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์
สาขาภาษาอัังกฤษ)

$390 ต่่อ

(อย่่างน้้อย)

เริ่่�ม 11 มค.

สััปดาห์์

8 สััปดาห์์

ยืืดหยุ่่�น

$3,120

ค่่าธรรมเนีียมการจััดให้้
เข้้าทำำ�งาน

NZCEL

ทุุกวัันจัันทร์์
สิ้้�นสุุด 17 ธค.

$275

18
สััปดาห์์

4 สััปดาห์์

หลัักสููตรกลุ่่�มที่่�จััดตาม
ความต้้องการ

4 สััปดาห์์
(อย่่างน้้อย)

$8,225 ต่่อ

ระดัับ 4 วิิชาการ: 15
กพ., 26 กค., 6 กย.

ภาคเรีียน

28 พฤษภาคม – 25
มิิถุน
ุ ายน

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

ค่่าธรรมเนีียมสอบ
ค่่าธรรมเนีียมสอบ IELTS

ค่่าธรรมเนีียมการสอบวััดระดัับภาษาอัังกฤษ Pearson

ค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ

$385

$385

การเก็็บภาษีีบริิการสำำ�หรัับนัักศึึกษา (หลัักสููตรเมนสตรีีม)

$320

การยื่่� นขอวีีซ่่าศึึกษา

$255

ที่่�จอดรถสำำ�หรัับนัักศึึกษา

$5 ต่่อวััน

หมายเหตุุ โปรดใช้้เป็็นแนวทางเท่่านั้้�น ค่่าธรรมเนีียมอาจมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

วัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์
วัันปีีใหม่่

ศุุกร์์ 1 มกราคม

วัันไวตางิิ

จัันทร์์ 8 กุุมภาพัันธ์์

วัันหลัังวัันปีีใหม่่
วัันกู๊๊�ดฟรายเดย์์

วัันจัันทร์์วัันอีีสเตอร์์

วัันแอนแซค (ชดเชย)

วัันพระราชสมภพของสมเด็็จพระราชิินีี
วัันครบรอบปีีของเขตแคนเทอร์์เบอรี่่�
ตอนใต้้

เสาร์์ 2 มกราคม
ศุุกร์์ 2 เมษายน

จัันทร์์ 5 เมษายน

จัันทร์์ 26 เมษายน
จัันทร์์ 7 มิิถุน
ุ ายน

จัันทร์์ 27 กัันยายน

วัันแรงงาน

จัันทร์์ 25 ตุุลาคม

วัันคริิสต์์มาส

เสาร์์ 25 ธัันวาคม

วัันบอกซิ่่�งเดย์์

อาทิิตย์์ 26 ธัันวาคม

วัันครบรอบปีีของเขตแคนเทอร์์เบอรี่่�

ศุุกร์์ 12 พฤศจิิกายน

โฮมสเตย์์

ไครสต์์เชิิร์ช
์

ทิิมารูู

$320

$320

–

$60

$270

$270

$300

$280

ไครสต์์เชิิร์ช
์

ทิิมารูู

ค่่ารถประจำำ�ทาง (ใช้้บัตั ร Metrocard) – เดิินทาง

$106 ต่่อเดืือน

$66 ต่่อเดืือน

สััปดาห์์เป็็นอย่่างมาก

ค่่ารถประจำำ�ทาง (ใช้้บัตั ร Metrocard) – ต่่อ

$26.50 ต่่อสััปดาห์์

$16.50 ต่่อ

ค่่ารถประจำำ�ทาง (ใช้้บัตั ร Metrocard)

$2.65 ต่่อเที่่�ยว

$1.65 ต่่อเที่่�ยว

ค่่ารถประจำำ�ทาง (เงิินสด)

$4 ต่่อเที่่�ยว

$2.50 ต่่อเที่่�ยว

ค่่าธรรมเนีียมการจััดหาที่่�พัก
ั /
ค่่าธรรมเนีียมการแนะนำำ�

การจััดหาที่่�พัก
ั แบบครอบครััวโฮมสเตย์์ทั้้�งหมด จาก
ภายนอกนิิวซีีแลนด์์ (รวมการไปรัับที่่�สนามบิิน การ
ปฐมนิิเทศ และชุุดเอกสารและอุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับผู้้�เดิิน
ทางมาถึึง)

หมายเหตุุ Ara คิิดค่่าธรรมเนีียมการจััดหาที่่�พัก
ั 10%
สำำ�หรัับการบริิหารจััดการ
การไปพบที่่�สนามบิินและการพาไปส่่งยัังครอบครััวโฮม
สเตย์์ในทิิมารูู (เที่่�ยวเดีียว)

(อย่่างน้้อย 4 สััปดาห์์)

ระดัับ 5: 15 กพ., 26
กค., 6 กย.

CELTA

เราขอแนะนำำ�ให้้ท่่านเตรีียมงบประมาณ $1250 ต่่อเดืือนไว้้สำ�ำ หรัับเป็็นค่่า
ใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีวิิตซึ่่�งรวมค่่าที่่�พัก
ั และค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีวิิตทั่่�วไป

ค่่าธรรมเนีียมการจััดหาที่่�พัก
ั

ระดัับ 3: 15 กพ., 26 กค.
ระดัับ 3 ประยุุกต์์: 15
กพ., 26 กค.

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีวิิต

(รวมอาหาร 2 มื้้�อในระหว่่างสััปดาห์์และ 3 มื้้�อในวัันหยุุด
สุุดสัป
ั ดาห์์)

ค่่าธรรมเนีียมการจััดหาที่่�พัก
ั
(รวมอาหาร 3 มื้้�อต่่อวััน)

การขนส่่ง
ไม่่จำำ�กััด

สััปดาห์์

ประกัันสุข
ุ ภาพและการเดิินทาง

นัักศึึกษานานาชาติิ (รวมถึึงนัักศึึกษาที่่�มาเป็็นกลุ่่�ม) ต้้องมีีประกัันสุุขภาพ
และการเดิินทางที่่�ยังั คุ้้�มครองอยู่่�ในปััจจุุบัน
ั ในขณะที่่�อยู่่�ในนิิวซีแ
ี ลนด์์ ค่่าใช้้
จ่่ายด้้านประกัันสำำ�หรัับนัักศึึกษาหลัักสููตรเต็็มเวลา $523.50
4 สััปดาห์์

8 สััปดาห์์

12 สััปดาห์์

16 สััปดาห์์

20 สััปดาห์์

24 สััปดาห์์

$52.40

$104.80

$157.20

$209.60

$262.00

$314.40

28 สััปดาห์์

32 สััปดาห์์

36 สััปดาห์์

40 สััปดาห์์

44 สััปดาห์์

48 สััปดาห์์

$366.80

$419.20

$471.60

$524.00

$576.40

$628.80

หมายเหตุุ โปรดใช้้เป็็นแนวทางเท่่านั้้�น ค่่าธรรมเนีียมอาจมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

วัันที่่�มีค
ี วามสำำ�คััญอื่่�นๆ
วิิทยาเขต Ara เปิิดทำำ�งาน

จัันทร์์ 11 มกราคม

พิิธีีประสาทปริิญญาบััตรวิิทยาเขตทิิมารูู

พฤหััสบดีี 12 กุุมภาพัันธ์์

พิิธีีประสาทปริิญญาบััตรฤดููใบไม้้ร่ว
่ ง

ศุุกร์์ 26 มีีนาคม

สิ้้�นสุุดเวลาออมแสง

อาทิิตย์์ 4 เมษายน

พิิธีีประสาทปริิญญาบััตรฤดููใบไม้้ผลิิ

ศุุกร์์ 17 กัันยายน

เริ่่�มต้้นเวลาออมแสง

อาทิิตย์์ 26 กัันยายน

วิิทยาเขต Ara หยุุดทำำ�งาน

พฤหััสบดีี 23 ธัันวาคม

Ara หยุุดทำำ�งาน (อัังคารหลัังวัันอีีสเตอร์์)

อัังคาร 6 เมษายน
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รายการหลัักสููตร
ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการศึึกษาต่่อ (NZCEL)

การพููด

เริ่่�ม

การเขีียน

ระยะเวลา

การอ่่าน

ระดัับ

การฟััง

คุุณวุุฒิิ หลัักสููตร

การคาดค่า
เล่าเรียน
NZ$ ต่อปี

คะแนนรวม

เปิิดสอนใน
วิิทยาเขต
ทิิมารูู

เกณฑ์์การเข้้าศึึกษาหลัักสููตร IELTS

ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ (ทั่่�วไป)

T

3

18 สััปดาห์์

กพ.*/กค.*

$8,225

IELTS 4.5

4.0

4.0

4.0

4.0

ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ

T

4

18 สััปดาห์์

กพ.*/กค.*/กย.

$8,225

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ (ประยุุกต์์)

T

ประกาศนีียบััตรแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์สาขาภาษาอัังกฤษ
ปรัับพื้้�นฐาน

การศึึกษาและการเตรีียมตััวสำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ

T

การศึึกษาและการเตรีียมตััวสำำ�หรัับการประกอบอาชีีพ

T

สถาปััตยกรรมศึึกษา

การจััดการการก่่อสร้้าง

3

5
3
4
7

การสำำ�รวจปริิมาณงาน

18 สััปดาห์์

18 สััปดาห์์
6 เดืือน
6 เดืือน
1 ปีี

กพ.*/กค.*

กพ./กค./กย.
กพ./กค.
กพ./กค.
กพ./กค.

$8,225

$8,225

IELTS 5.0

$23,260

IELTS 6.0

$10,595

1 ปีี

กพ./กค.

$23,260

7

3 ปีี

กพ./กค.

6

2 ปีี

6

ปริิญญาโทสาขาการปฏิิบัติ
ั ิงานศิิลปะ
ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตชั้้�นสููงสาขาการปฏิิบัติ
ั ิงานศิิลปะ

เทคโนโลยีีสถาปััตยกรรม

การก่่อสร้้าง (เน้้นความชำำ�นาญเฉพาะทางด้้านการจััดการการก่่อสร้้างและการสำำ�รวจ

ปริิมาณงาน)

IELTS 5.5

4.5

5.5
5.0
5.5
5.5

4.5

5.5
5.0
5.0
5.5

4.5

5.5
5.0
5.5
5.5

4.5

5.5
5.0
5.0
5.5

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

$23,260

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

กพ.

$22,560

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

2 ปีี

กพ./กค.

$22,560

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

9

1.5 ปีี

กพ.

$25,510

IELTS 6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

8

1 ปีี

กพ.

$25,510

IELTS 6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

7

3 ปีี

กพ.

$23,260

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

7

ปริิมาณงาน)

IELTS 6.0

$10,595

7

สถาปััตยกรรมศึึกษา
การก่่อสร้้าง (เน้้นความชำำ�นาญเฉพาะทางด้้านการจััดการการก่่อสร้้างและการสำำ�รวจ

IELTS 5.0

3 ปีี

กพ.

$23,260

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

ศิิลปะ

การออกแบบ (เน้้นความชำำ�นาญเฉพาะทางด้้านทััศนศิิลป์์ประยุุกต์์ แฟชั่่�น การ

ออกแบบเคลื่่�อนไหว การถ่่ายภาพ และนิิเทศทััศน์์)

สื่่�อดิิจิิตััลและการออกแบบ

T (เท่านั้น)

5

1 ปีี

กพ.

$23,260

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

ความคิิดสร้้างสรรค์์

T

4

6 เดืือน

กพ./กค.

$11,630

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

สื่่�อดิิจิิตััลและการออกแบบ

T

4

6 เดืือน

กค.

$11,630

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

แฟชั่่�น
ธุุรกิิจ

4

6 เดืือน

กพ./กค.

$11,630

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

บััญชีี

7

1 ปีี

กพ./กค.

$21,310

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

ระบบสารสนเทศธุุรกิิจ

7

1 ปีี

กพ.

$21,310

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

การจััดการประยุุกต์์

7

การเปลี่่�ยนสภาพและการเปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจ

7

การจััดการงานอีีเวนท์์

7

การจััดการงานการบริิการ

7

1 ปีี
1 ปีี
1 ปีี

กพ./กค.
กพ./กค.
กพ.

กพ./กค.

$21,310

$21,310
$21,310
$21,310

การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์

7

1 ปีี

กค.

$21,310

การจััดการปฏิิบัติ
ั ิการและการผลิิต

7

1 ปีี

กพ./กค./ตค.

$21,310

การจััดการยุุทธศาสตร์์

7

1 ปีี

กพ./กค.

$21,310

การตลาดและการขาย

7

การจััดการโครงการ

7

โลจิิสติิคส์์ห่ว
่ งโซ่่อุุปทาน

7

1 ปีี
1 ปีี
1 ปีี

กพ./กค.

กพ./กค./ตค.
กพ./กค./ตค.

$21,310
$21,310
$21,310

IELTS 6.0
IELTS 6.0
IELTS 6.0
IELTS 6.0

5.5

5.5
5.5
5.5

5.5

5.5
5.5
5.5

5.5

5.5
5.5
5.5

5.5

5.5
5.5
5.5

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

IELTS 6.0
IELTS 6.0
IELTS 6.0

5.5
5.5
5.5

5.5
5.5
5.5

5.5
5.5
5.5

5.5
5.5
5.5

การจััดการประยุุกต์์ (เน้้นความชำำ�นาญเฉพาะทาง)

7

3 ปีี

กพ./กค.

$20,520

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

ธุุรกิิจ (การบริิหารและเทคโนโลยีี)

4

6 เดืือน

กพ./กค.

$10,260

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

การสื่่� อสารทางวิิทยุุกระจายเสีียงและวิิทยุุโทรทััศน์์

7

3 ปีี

กพ.

$25,100

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

เทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการสื่่� อสาร

7

1 ปีี

กพ./กค.

$22,660

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

การบริิหารงานระบบ

6

1 ปีี

กพ./กค.

$21,880

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

ธุุรกิิจ

5

ธุุรกิิจ (การบริิหารและเทคโนโลยีี)

3

การสื่่�อสารและสื่่�อ

คอมพิิวเตอร์์และ ICT

เทคโนโลยีีสารสนเทศและเทคโนโลยีีการสื่่� อสาร

7

1 ปีี

6 เดืือน

3 ปีี

กพ./กค.

กพ./กค.

กพ./กค.

$20,520

$10,260

$21,880

การออกแบบและการพััฒนาเว็็บ

5

1 ปีี

กพ./กค.

$21,880

ความสำำ�คััญของเทคโนโลยีีสารสนเทศ*

4

6 เดืือน

กพ./กค.

$10,940

การสนัับสนุุนด้้านเทคนิิคสำำ�หรัับเทคโนโลยีีสารสนเทศ

สััญลัักษณ์์:
ประกาศนีียบัต
ั ร
อนุุปริญ
ิ ญา
**เกณฑ์์การเข้้าศึึกษาและค่่าธรรมเนีียมอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้

34

1 ปีี

ปริิญญาตรีี

5

ประกาศนีียบัต
ั รบััณฑิิต

1 ปีี

หลัังปริิญญาตรีี

กพ./กค.

ปริิญญาโท

$21,880

IELTS 5.5

IELTS 5.0

IELTS 6.0

5.0

5.0

5.5

5.0

5.0

5.5

5.0

5.0

5.5

5.0

5.0

5.5
5.5

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

การฟััง

การอ่่าน

การเขีียน

การพููด

คะแนนรวม

เปิิดสอนใน
วิิทยาเขต
ทิิมารูู

เกณฑ์์การเข้้าศึึกษาหลัักสููตร IELTS

การออกแบบโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว
่ ย

7

1 ปีี

กพ./กค.

$23,260

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

เทคโนโลยีีวิิศวกรรม (โยธา)

7

3 ปีี

กพ./กค.

$23,260

IELTS 6.0

5.5

5.5

6.0

6.0

คุุณวุุฒิิ หลัักสููตร

วิิศวกรรมศาสตร์์

เทคโนโลยีีวิิศวกรรม (ไฟฟ้้า)

ระดัับ

7

เทคโนโลยีีวิิศวกรรม (เครื่่�องกล)

7

วิิศวกรรมศาสตร์์ (ไฟฟ้้า)

6

วิิศวกรรมศาสตร์์ (โยธา)

6

วิิศวกรรมศาสตร์์ (เครื่่�องกล)
งานการบริิการและอุุตสาหกรรมการบริิการ

6

ระยะเวลา

เริ่่�ม

การคาดค่่า
เล่่าเรีียน NZ$
ต่่อปีี

3 ปีี
3 ปีี
2 ปีี
2 ปีี
2 ปีี

กพ.

กพ./กค.
กพ.

กพ./กค.
กพ./กค.

$23,260
$23,260
$23,260
$23,260
$23,260

IELTS 6.0
IELTS 6.0
IELTS 6.0
IELTS 6.0
IELTS 6.0

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

6.0
6.0
5.5
5.5
5.5

6.0
6.0
5.5
5.5
5.5

การจััดการงานการบริิการ

7

1 ปีี

กพ./กค.

$21,310

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

การจััดการงานการบริิการ

5&6

2 ปีี

กพ./กค.

$21,880

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

4&5

2 ปีี

กพ.

$21,880

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

การท่่องเที่่�ยวระหว่่างประเทศและการจััดการงานการบริิการ

7

การประกอบอาหาร (ก้้าวหน้้า) - เน้้นการประกอบอาหาร

T

การอบขนมปััง (มืือสมััครเล่่น) (ผู้้�อบขนมปัังเป็็นอาชีีพ)

T

การประกอบอาหาร (ก้้าวหน้้า) - เน้้นแบบปาติิซิเิ ย่่
การบริิการอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

T

4&5
4

3 ปีี
2 ปีี
1 ปีี

กพ./กค.
กพ./กค.
กพ.

$21,880
$21,880
$21,880

IELTS 6.0
IELTS 5.5
IELTS 5.5

5.5
5.0
5.0

5.5
5.0
5.0

5.5
5.0
5.0

5.5
5.0
5.0

3&4

1 ปีี

กพ.

$21,880

IELTS 5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5

1 ปีี

กพ.

$21,880

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

การพยาบาล

9

2 ปีี

กพ./กค.

$26,040

IELTS 6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

การพยาบาล

7

1 ปีี

กพ./กค.

$23,730

IELTS 6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

ผดุุงครรภ์์

7

3 ปีี

กพ

$31,580

IELTS 7.0

7.0

6.5

6.5

7.0

การท่่องเที่่�ยวและการเดิินทาง

3&4

การแต่่งผมและเสริิมสวย

การเสริิมความงาม
การเสริิมความงาม
สุุขภาพ

T

การปฏิิบัติ
ั ิงานสุุขภาพ

8

การสร้้างภาพทางการแพทย์์
สุุขภาพของระบบกล้้ามเนื้้� อและกระดููก
การพยาบาล

4

7

1 ปีี

1 ปีี

3 ปีี

3 ปีี

กพ.

กพ.

กพ./กค.

กพ.

กพ.

$21,880

$21,880

$26,040

$23,730

$23,730

IELTS 5.0

IELTS 5.5

IELTS 6.5

IELTS 6.5

IELTS 6.0

5.0

5.0

6.5

6.5

5.5

5.0

5.0

6.5

6.5

5.5

5.0

5.0

6.5

6.5

5.5

5.0

5.0

6.5

6.5

5.5

7

3 ปีี

กพ./กค.

$23,730

IELTS 6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

สัังคมสัังเคราะห์์

7

4 ปีี

กพ.

$23,730

IELTS 6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

สุุขภาพและสุุขภาวะ (การบริิการสัังคมและชุุมชน)

4

1 ปีี

กพ./กค.

$23,260

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

การพยาบาล (ปริิญญาโทสาขาวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ การปฏิิบัติ
ั ิงานวิิชาชีีพ)
ผู้้�ช่ว
่ ยพยาบาล

T

7

1 ปีี

7

5

2 ปีี

1.5 ปีี

กพ.

มีีค

สอบถาม

$23,260

IELTS 6.5

IELTS 6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

5.0

การออกกำำ�ลัังกาย

4

6 เดืือน

กพ./กค.

$11,610

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

ภาษา (ภาษาญี่่�ปุ่่�น)
การสอนภาษาอัังกฤษให้้แก่่ผู้้�เรีียนที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาแม่่

7

3 ปีี

กพ.

$21,880

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

5

1 เดืือน

พค

$5,068

IELTS 7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

ภาษาญี่่�ปุ่่�น

4

1 ปีี

กพ.

$21,880

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

การฝึึกฝนแบบยั่่�งยืืน

9

1.5 ปีี

กพ./กค.

$25,510

IELTS 6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

ความยั่่�งยืืนและการศึึกษากลางแจ้้ง

7

1 ปีี

กพ./กค.

$23,260

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

การศึึกษากลางแจ้้งและการผจญภััย (ทัักษะหลากหลาย)

5

1 ปีี

กพ./กค.

$23,260

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

ภาษาและการศึึกษา

(CELTA)

ภาษาญี่่�ปุ่่�น (พื้้� นฐาน)

การศึึกษากลางแจ้้ง

การฝึึกฝนแบบยั่่�งยืืน

ความยั่่�งยืืนและการศึึกษากลางแจ้้ง
การแสดง

3

8

7

6 เดืือน

1 ปีี

3 ปีี

กพ.

กพ./กค.

กพ./กค.

$10,940

$25,510

$23,260

IELTS 5.0

IELTS 6.5

IELTS 6.0

5.0

6.0

5.5

5.0

6.0

5.5

5.0

6.0

5.5

5.0

6.0

5.5

ศิิลปะการดนตรีี

7

3 ปีี

กพ.

$22,560

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

ดนตรีี

4

1 ปีี

กพ.

$22,560

IELTS 5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

เทคโนโลยีีห้้องปฏิิบัติ
ั ิการ

7

1 ปีี

กพ./กค.

$23,720

IELTS 6.0

6.5

6.0

6.0

6.5

วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์

6

1 ปีี

กพ./กค.

$21,190

IELTS 6.0

5.5

5.5

5.5

5.5

ศิิลปะการแสดง (ละครเพลง)
วิิทยาศาสตร์์

วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
การพยาบาลสััตว์์

เทคโนโลยีีสััตว์์ (สาขางานผู้้�ช่ว่ ยพยาบาลสััตว์์)
การจััดการสััตว์์ สาขาสััตว์์เลี้้�ยง

7

7
5
6

5

4

3 ปีี

3 ปีี
1 ปีี
1 ปีี

1 ปีี

1 ปีี

กพ.

กพ./กค.
กพ./กค.
กพ.

กพ.

กพ.

$22,560

$23,720
$21,190
$21,310

$21,190

$21,190

IELTS 6.0

IELTS 6.0
IELTS 5.5
IELTS 6.0

IELTS 5.5

IELTS 5.5

5.5

5.5
5.0
5.5

5.0

5.0

5.5

5.5
5.0
5.5

5.0

5.0

5.5

5.5
5.0
5.5

5.0

5.0

5.5

5.5
5.0
5.5

5.0

5.0

ara.ac.nz/intl-programme-listing
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เงื่่�อนไขใน "ระเบีียบปฏิิบัติ
ั ิ"

Ara ได้้ให้้ความตกลงในการปฏิิบัติ
ั ิตามและมีีพัันธะกัับกระทรวงศึึกษาธิิการ ("การ
ให้้ความดููและเอาใจใส่่แก่่นัักเรีียนนัักศึึกษานานาชาติิ") "ระเบีียบปฏิิบัติ
ั ิ" ค.ศ. 2016
ที่่�บริิหารโดยสำำ�นัักงานคุุณวุุฒิแ
ิ ห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์ (NZQA) ท่่านสามารถขอรัับเอกสาร
"ระเบีียบปฏิิบัติ
ั ิฯ" ดัังกล่่าวได้้ที่�่สถาบัันนี้้� หรืือจากเว็็บไซท์์ของ NZQA ที่่�
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

การเข้้าเมืือง

รายละเอีียดครบถ้้วนเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขวีีซ่่าและใบอนุุญาต คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิใน
การรัับจ้้างทำำ�งานในนิิวซีแ
ี ลนด์์ในขณะที่่�กำำ�ลัังศึึกษา และเงื่่�อนไขในการรายงานเหล่่า
นี้้�สามารถหาได้้ที่�่สำ�นั
ำ ักงานบริิการเข้้าเมืืองแห่่งนิิวซีแ
ี ลนด์์ และเข้้าไปดููได้้ที่�่
immigration.govt.nz

คุุณสมบััติิสำ�ำ หรัับบริิการสุุขภาพ

นัักศึึกษานานาชาติิส่ว
่ นใหญ่่ไม่่มีีสิท
ิ ธิิรับ
ั บริิการสุุขภาพของรััฐในขณะที่่�อยู่่�ใน
นิิวซีีแลนด์์ หากท่่านรัับการรัักษาพยาบาลในระหว่่างที่่�ท่่านมาเยี่่�ยมเยืือน ท่่านอาจ
ต้้องรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาเหล่่านั้้�นทั้้�งหมดเอง รายละเอีียดครบถ้้วนเกี่่�ยว
กัับสิิทธิิในการรัับบริิการสุุขภาพของรััฐสามารถหาได้้ที่�่กระทรวงสุุขภาพ และสามารถ
เข้้าไปดููได้้ที่�่
health.govt.nz

การประกัันอุุบัติ
ั ิเหตุุ

หน่่วยงาน Accident Compensation Corporation เป็็นผู้้�ให้้การประกัันอุุบัติ
ั ิเหตุุ
สำำ�หรัับชาวนิิวซีแ
ี ลนด์์ทั้้�งหมด ผู้้�พัก
ั อาศััยถาวร รวมถึึงผู้้�ที่�่มาเยี่่�ยมเยืือนนิิวซีแ
ี ลนด์์
ชั่่�วคราว แต่่ท่่านอาจยัังต้้องรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายทางการแพทย์์และที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นเอง
ทั้้�งหมด รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมสามารถเข้้าไปดููได้้ที่�่เว็็บไซท์์ของ ACC ได้้ที่�่
acc.co.nz

การประกัันสุข
ุ ภาพ

Ara ตั้้�งเงื่่�อนไขให้้นัักศึึกษานานาชาติิทุก
ุ คนต้้องมีีการประกัันสุุขภาพและการเดิิน
ทางอย่่างครอบคลุุม ซึ่่�งเป็็นเงื่่�อนไขตามกฎหมาย ภายใต้้กระทรวงศึึกษาธิิการแห่่ง
นิิวซีีแลนด์์ใน "ระเบีียบปฏิิบัติ
ั ิของนิิวซีแ
ี ลนด์์ในการให้้ความ ดููและเอาใจใส่่แก่่
นัักเรีียนนัักศึึกษานานาชาติิ" Ara ขอแนะนำำ�บริิการประกัันของ Allianz StudentPlus
ซึึงจััดกรมธรรม์์ให้้เหมาะกัับนัักศึึกษาของเราเป็็นการเฉพาะ สามารถหารายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมได้้ที่�่
ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand
โทรศััพท์์: +64 3 940 8389

อีีเมล: international@ara.ac.nz
ara.ac.nz/international
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