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ในฐานะปร์ะธานบร์หิาร์ กร์ะผมม่ความยนิด่์ท่�
จะแนะนำาให้ท่านได้์ร์บัทร์าบเก่�ยวกับตัวเลือก
ทางการ์ศึึกษาท่�หลากหลายน่าสนใจท่�ทาง Ara 
(อาร์า) ก่อตั�งมาเพื่ื�อท้าทายความคิด์และเสร์มิ
สร์า้งความใฝ่่ร้์ ้ความทุ่มเทและความมุง่มั�นของ
เร์าท่�จะทำาทุกสิ�งให้ด่์ท่�สดุ์ ทำาให้ Ara ยนือย้ใ่น
แนวหน้าของการ์เร์ย่นด้์านอาชีว่ศึึกษาและการ์
เร่์ยนเชีงิปร์ะยุกต์ในร์ะดั์บโลก

การ์ด์แ้ลและสร์ร์ค์สร์า้งนักคิด์ท่�ยิ�งใหญจ่ำาเป็น
ต้องให้ความเอาใจใสเ่ป็นร์ายบุคคล เร์าภาค
ภ้มิใจอยา่งยิ�งกับชีั�นเร์ย่นท่�สง่เสร์มิปร์ะสบการ์ณ์์
การ์เร์ย่นของแต่ละบุคคลอยา่งแท้จร์งิ เร์าอย้ใ่น
ธุร์กิจท่�หล่อหลอมช่ีวิต สร์า้งผ้้นำา และปลก้ฝั่ง
ผ้้บุกเบกิทางสงัคม เร์าจึงหวังว่าจะได้์แบง่ปัน
ความร้์แ้ละปร์ะสบการ์ณ์ท่์�เร์าม่อย้อ่ยา่งหาไมไ่ด้์
ให้กับท่าน 

โทินี ีเกรย์ ์(Tony Gray)
ปร์ะธานบร์หิาร์ของ 
Ara Institute of Canterbury

เค่ย โอร์า ยนิด่์ต้อนรั์บส้ ่Ara

Ara เป็นศ้ึนยก์าร์สอบท่�ได้์ร์บัการ์ร์บัร์องสำาหร์บัการ์สอบ IELTS การ์สอบวัด์ร์ะดั์บภาษาอังกฤษ Pearson และ OET
ผ้้ปร์ะสานงานการ์สอบของเร์าสามาร์ถชีว่ยเหลือท่านในการ์ลงทะเบย่นสอบ 

ศูนูีย์ก์ารสอบภาษาอังกฤษทีิ�ได้้รบัการรบัรองมอบหมาย์
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เก่�ยวกับ Ara
CPIT (ซีพีีไีอทีิ) และ Aoraki Polytechnic (เอ
โอรากิ โพีลีีเทิคนิีค) ได้์ร์ว่มกันจัด์ตั�งองค์กร์
ใหมใ่นชืี�อ Ara Institute of Canterbury (อาร์า 
อินสติติวท์ อ๊อฟ แคนเทอร์เ์บอร่์�) ขึ�นในปี 
2016 เพื่ื�อให้การ์ศึึกษาร์ะดั์บอุด์มศึึกษาด้์าน
อาช่ีวศึึกษาในเขตเกาะใต้ของนิวซีแ่ลนด์์

ท่� Ara พื่วกเร์าเชีื�อในการ์เร์ย่นร้้์ท่�ปร์บัให้เหมาะ
กับแต่ละบุคคล ซีึ�งม่ความยดื์หยุน่และร์บัฟงั
ความต้องการ์และเป้าหมายทางอาชีพ่ื่ของ
นักศึึกษา เร์าจะชีว่ยให้ท่านศึึกษาเล่าเร์ย่น
ได้์อยา่งด่์เย่�ยมพื่ร์อ้มกับใชีเ้วลาท่�อาศัึยอย้ใ่น
นิวซ่ีแลนด์์ให้คุ้มค่ามากท่�สดุ์

ท่านจะสนุกกับการ์เร์ย่นในชีั�นท่�ม่อัตร์าสว่น
อาจาร์ย์ต่อนักศึึกษาสง้และสามาร์ถเขา้ใชีส้ิ�ง
อำานวยความสะด์วกตามวัตถปุร์ะสงค์ต่างๆ ของ
เร์าท่�นา่ตื�นตา เร์ามุ่งเน้นในเร์ื�องความสมด์ลุ
ร์ะหว่างภาคทฤษฎ่ีกับภาคปฏิิบติั เพื่ื�อให้แนใ่จ
ได้์ว่าท่านจะพื่ร์อ้มเขา้ทำางานเมื�อท่านจบออกไป

ทำาไมจึงเลือกเขา้เร์ย่นท่� Ara Institute 
of Canterbury?
Ara เป็นสถาบนัการ์ศึึกษาในกลุ่ม NZQA 1 ท่�
ร์ฐับาลนิวซีแ่ลนด์์เป็นเจ้าของ ม่สิ�งอำานวยความ
สะด์วกท่�ยอด์เย่�ยมในวิทยาเขตท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี 
ทิมาร้์ แอชีเบอร์ตั์น และโออามาร้์ ม่จำานวน
นักศึึกษาร์ายปี 19000 คน ร์วมนักศึึกษา
นานาชีาติ 1,800 คนต่อปี เร์าม่ 

• คณุ์วุฒิริ์ะดั์บปร์ญิญาตร์แ่ละหลังปร์ญิญา
ตร์ท่่�ได้์ร์บัการ์ยอมร์บัในร์ะดั์บนานาชีาติใน
สาขาวิชีาท่�หลากหลาย

• คณ์าจาร์ยท่์�ม่ปร์ะสบการ์ณ์วิ์ชีาชีพ่ื่จร์งิและม่
เคร์อืขา่ยเชีื�อมโยงกับภาคอุตสาหกร์ร์ม

• ชีั�นเร์ย่นขนาด์เล็ก (ท่านจะม่โอกาสได้์ร้์จั้ก
กับคณ์าจาร์ยแ์ละคณ์าจาร์ยก็์จะได้์ร้์จั้กท่าน
เชีน่กัน)

• ทักษะท่�เป็นท่�ต้องการ์ของผ้้จ้างงาน (ท่านจะ
พื่ร้์อมเขา้ทำางานเมื�อท่านจบออกไป) 

• โอกาสการ์ทำางานท่�เป็นการ์เตร์ย่มความ
พื่ร้์อมให้กับท่านก่อนท่�จะเขา้ทำางานจร์งิ

Ara เป็น็ีสมาชิกิของ

ม่คณุ์วุฒิมิากกว่า 
150 คณุ์วุฒิิ

ระดั้บหลัีงป็รญิญาต์ร/ีป็รญิญาโทิ
(1-2 ปี)

ป็ระกาศูนียี์บตั์รบณัฑิิต์ชิั�นีสงู
(1- ปี)

ป็รญิญาต์รี
(3 ปี)

อนุีป็รญิญา
(2 ปี)

ป็ระกาศูนียี์บตั์ร
(1 ปี)

การศูกึษาป็รบัพี้�นีฐานี
(6 เดื์อน/1 ปี)

ภาษาอังกฤษ
(4 - 50 สัปด์าห์)
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การศูกึษาป็รบัพี้�นีฐานี 
การ์ศึึกษาและการ์เตร์ย่มตัวสำาหร์บัการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่

คอมพีวิเต์อรแ์ลีะ ICT   
ร์ะบบเคร์อืขา่ยคอมพื่วิเตอร์์
ICT (เทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลยก่าร์สื�อสาร์)
ความสำาคัญของเทคโนโลยส่าร์สนเทศึ
การ์สนับสนุนทางวิชีาการ์สำาหร์บัเทคโนโลย่
สาร์สนเทศึ
ร์ะบบเคร์อืขา่ย
การ์บร์หิาร์งานร์ะบบ
การ์ออกแบบและการ์พื่ฒัินาเว็บ

งานีการบรกิาร   
บร์กิาร์บาร์ก์าแฟ
อาหาร์และเคร์ื�องดื์�ม
งานการ์บริ์การ์
การ์จัด์การ์งานการ์บริ์การ์

การป็ระกอบอาหาร 
การ์อบขนมและขนมหวาน
การ์ปร์ะกอบอาหาร์แบบมืออาช่ีพื่

แต่์งผมแลีะเสรมิสวย์ 
ทักษะความงาม 
การ์เสร์มิความงาม
การ์เสร์มิความงามและการ์ถอนเสน้ขน
การ์จัด์แต่งทร์งผม

ทางเลือกสำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อ
Ara มคีณุวุฒิริะดั้บป็ระกาศูนียี์บตั์ร อนุีป็รญิญา ป็รญิญาต์รแีลีะระดั้บหลัีงป็รญิญาต์รหีลีากหลีาย์ไว้ใหนั้ีกศูกึษานีานีาชิาติ์
ได้้เล้ีอกเรยี์นี

ปร์ะกาศึน่ยบัตร์/อนุปริ์ญญา ปร์ญิญา ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิต/ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิตชัี�นสง้ ร์ะดั์บหลังปริ์ญญาตร์/่ปริ์ญญาโท

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
การ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS

งานอาสาสมัคร์
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ 
(NZCEL)

พีาณิชิย์การแลีะธุุรกิจ   
บญัช่ี
ธุร์กิจปร์ะยุกต์
การ์จัด์การ์ปร์ะยุกต์
บร์หิาร์ธุร์กิจ
ร์ะบบสาร์สนเทศึธุร์กิจ
การ์จัด์การ์งานอ่เวนท์
การ์จัด์การ์ร์ะดั์บต้น
การ์จัด์การ์งานการ์บริ์การ์

การ์จัด์การ์ทร์พัื่ยากร์มนุษย์
การ์ตลาด์และการ์ขาย
การ์จัด์การ์ปฏิิบติัการ์และการ์ผลิต
การ์จัด์การ์โคร์งการ์
การ์จัด์การ์ยุทธศึาสตร์์
โลจิสติคส์หว่งโซีอุ่ปทาน
การ์เปล่�ยนสภาพื่และการ์เปล่�ยนแปลง
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วิศูวกรรมศูาสต์ร ์   
การ์ออกแบบโด์ยใชีค้อมพิื่วเตอร์ช์ีว่ย (CAD)
วิศึวกร์ร์มโยธา
วิศึวกร์ร์มไฟฟา้
วิศึวกร์ร์มเคร์ื�องกล

สถาปั็ต์ย์กรรมศูกึษา   
เทคโนโลยส่ถาปัตยกร์ร์ม
การ์จัด์การ์การ์ก่อสร์า้ง
การ์สำาร์วจปร์มิาณ์งาน

การเดิ้นีทิางแลีะการท่ิองเทีิ�ย์ว  
การ์เดิ์นทางและการ์ท่องเท่�ยว
การ์ท่องเท่�ยวร์ะหว่างปร์ะเทศึ

กีฬาแลีะฟิติ์เนีส   
ฟติเนส 
โภชีนาการ์มนุษย์
กิจกร์ร์มกายภาพื่และการ์สง่เสร์มิสขุภาพื่
วิทยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬาและการ์ออกกำาลังกาย

การศูกึษากลีางแจ้ง    
การ์ศึึกษากลางแจ้งและการ์ผจญภัย
ความยั�งยนืและการ์ศึึกษากลางแจ้ง
การ์ฝึ่กฝ่นแบบยั�งยนื

ภาษาแลีะการศูกึษา   
การ์สอนภาษาอังกฤษ (CELTA)
ภาษาญ่�ปุ่น 
ภาษาเมาร์่

วิทิย์าศูาสต์รส์ตั์ว์แลีะหอ้งป็ฏิิบติั์การ  
เทคโนโลยสั่ตว์
การ์จัด์การ์สัตว์
เทคโนโลยห้่องปฏิิบติัการ์
การ์พื่ยาบาลสัตว์

วิทิยุ์กระจาย์เสยี์งแลีะวิทิยุ์โทิรทัิศูน์ี   
วิทยุกร์ะจายเส่ยงและวิทยุโทร์ทัศึน์  
(วิทยุ โทร์ทัศึน์ และวาร์สาร์ศึาสตร์)์

ศูลิีป็ะการแสด้ง  
ศิึลปะการ์ด์นตร์่
ศิึลปะการ์แสด์ง

ศูลิีป็ะแลีะการออกแบบ   
ทัศึนศิึลป์ปร์ะยุกต์ 
ความคิด์สร์า้งสร์ร์ค์
สื�อดิ์จิตัลและการ์ออกแบบ
แฟชีั�น

การ์ออกแบบภาพื่เคลื�อนไหว
การ์ถ่ายภาพื่
การ์ออกแบบนิเทศึศิึลป์

บรกิารด้้านีสขุภาพีแลีะทิางสังคม    
การ์ออกกำาลังกาย
การ์สร์า้งภาพื่ทางการ์
แพื่ทย์
ผด์งุคร์ร์ภ์

ร์ะบบกล้ามเนื�อและ
กร์ะด์ก้ 
การ์พื่ยาบาล
สงัคมสังเคร์าะห์



City Campus
130 Madras Street

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

Admissions & Enrolments, 
Information Desk

Accessible Carpark/Building

Student Carpark

Staff Carpark

Health Centre

Bus Stop*

Café

Evacuation Points

 Covered Secure  
Cycle Compound

 Motorcycle park

Accessible Entrance

*Please check with Metroinfo  
for the latest bus information.

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

A

Childcare Facilities CH
Citizens Advice Bureau HS
Disability Services L
English Exam Centre A
Gym W
Health Centre W
Information Desk X
International Student Advisors G
ICT Helpdesk T
Learning Self Access Centre (LSAC) L
Learning Services L
Learning Spaces M
Library L
Osteopathic Clinic O
Printery T
Scholarships Office X
Security (ID cards, lost and found) X
Student Accommodation  
(Ōtautahi House)

OH,
OEDT

The Zone W
Visions on Campus Restaurant U

Departments
Applied Sciences and Social Practice S
Ara Connect (Computing For Free) X
Art and Design D
Beauty Therapy PX, JZ
Business N
Cookery and Bakery U
Creative Industries D
ICT N
Early Childhood Education N
Engineering and Architectural Studies K
English Language A
Enterprise & Digital Innovation N
Fashion C
Hospitality and Tourism U
Hairdressing and Barbering PX
Music Arts JZ
NASDA (National Academy of Singing 
and Dramatic Arts)

E

Next Step Centre for Women W
New Zealand Broadcasting School TV, P
Outdoor Education HS
Photography D
Supported Learning (Workskills) W
Te Puna Wānaka  
(Māori and Pacific Studies, Japanese)

M

Teacher Education A

Administration & Support 
Divisions
Academic Division A
Custodians FM
Executive G
Facilities Management FM
Finance G
Health & Safety Manager G
People & Culture G
International G
Inwards Goods FM
Marketing G
Research A
Student Voice C
Student Advisor, Wellbeing C
Student Events C

Venues
DL Block Lecture Theatre DL
Imagitech Theatre A
Plains FM P
Rakaia Centre X
Student Lounge C
Visions on Campus  
Restaurant 

U

Whareora W
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ทำาไมเลือกเร์ย่นท่� ไคร์สต์เชิีร์ช์ี?

วิทยาเขตในตัวเมือง

• สะด์วก ตั�งอย้ใ่นใจกลางเมือง

• ม่สิ�งอำานวยความสะด์วกท่�นำาสมัย ศ้ึนยส์ง่เสร์มิด้์านสขุภาพื่แหง่
ใหม ่ร์วมถึงอาคาร์ใหม่ทางวิศึวกร์ร์มและสถาปัตยกร์ร์มและศ้ึนย์
นันทนาการ์และโร์งยิมแหง่ใหม่

• ท่านสามาร์ถเร์ย่นตามพื่าธเวยก์าร์ศึึกษาได้์อยา่งไร์ร้์อยต่อ นับตั�งแต่
การ์เร์ย่นหลักสต้ร์ภาษาอังกฤษไปจนถึงการ์เร์ย่นในร์ะดั์บปร์ญิญาโท

• ท่านจะได้์เล่าเร์ย่นอย้ใ่นสภาพื่แวด์ล้อมท่�ม่ชีวิ่ตชีว่า โด์ยม่ผ้้คนมากกว่า 
50 เชีื�อชีาติ

ม่การ์จัด์งานและกิจกร์ร์มหลายอยา่งให้แก่นักศึึกษาท่�เร์ย่นท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี

WIFI ฟรี

ทีิ�จอด้รถสำาหรบันัีกศูกึษา

รา้นีอาหาร/บาร์

ป็า้ย์จอด้รถป็ระจำาทิาง

โรงจอด้จักรย์านีทีิ�
ป็ลีอด้ภัย์แน่ีนีหนีา

รา้นีกาแฟิ

ซูีเป็อรม์ารเ์ก็ต์

ทีิ�ทิำาการไป็รษณยี์์

ศูนูีย์ส์ขุภาพี
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เร์าม่บุคลากร์ท่มงานเฉพื่าะท่�คอยให้ความชีว่ยเหลือนักศึึกษานานาชีาติท่�
ศึึกษาอย้ใ่น Ara ท่มงานของเร์าสามาร์ถชีว่ยท่านได้์ ไมว่่าจะเป็นด้์านการ์
ปรั์บตัวให้เข้ากับการ์อย้อ่าศัึยในนิวซีแ่ลนด์์ ไปถึงด้์านท่�เก่�ยวกับการ์ศึึกษา
เล่าเร์ย่นและหลักสต้ร์การ์ศึึกษา หากท่านม่ความกังวล ข้อสงสยั หร์อืไม่
ทร์าบว่าต้องปร์กึษากับผ้้ใด์ เร์าสามาร์ถชีว่ยเหลือท่านหร์อืแนะนำาให้ท่าน
พื่ด้์คยุกับผ้้ท่�สามาร์ถให้ความชีว่ยเหลือแก่ท่านได้์ เมื�อท่านใชีบ้ร์กิาร์น่� ท่�
ปรึ์กษาคนหนึ�งจะคอยทำางานร์ว่มกับท่านเพื่ื�อให้ท่านสามาร์ถสร์า้งความ
สมัพัื่นธกั์บท่�ปร์กึษาเหล่านั�นในขณ์ะท่�กำาลังศึึกษาเล่าเร์ย่นอย้ท่่�น่� 

เร์าม่บริ์การ์ให้ความชีว่ยเหลือทางด้์านภาษาด้์วย บุคลากร์ของเร์าสามาร์ถ
พื่ด้์ภาษาเหล่าน่�ได้์

• จ่น
• ญ่�ปุ่น
• เกาหล่
• เนปาล
เร์าสามาร์ถจัด์หาความชีว่ยเหลือด้์วยภาษาอื�นในกร์ณ์ท่่�จำาเป็น

ท่�ปร์กึษานักศึึกษานานาชีาติ

สิ�งอำานวยความสะด์วกและบริ์การ์
สำาหร์บันักศึึกษานานาชีาติ
สิ�งอำานวยความสะด์วกและบร์กิาร์ท่�หลากหลายม่อย้พ่ื่ร้์อมสำาหร์บัท่านในฐานะท่�เป็นนักศึึกษา
นานาชีาติ

หอ้งสมดุ้ ศูนูีย์ภ์าษาทีิ�เขา้ถึงได้้ด้้วย์ต์นีเอง หอ้งป็ฏิิบติั์การคอมพีวิเต์อรที์ิ�ใชิ้
เทิคโนีโลีย์ล่ีีาสุด้สำาหรบัการเรยี์นีรู้
ภาษาต่์างๆ

ฟิาเรโอรา (ศูนูีย์นั์ีนีทินีาการ) ศูนูีย์แ์นีะนีำาอาชิพีี ศูนูีย์ส์ขุภาพี

รา้นีกาแฟิแลีะรา้นีอาหารทีิ�อยู์ภ่าย์ในี
บรเิวณวิทิย์าเขต์

หอ้งป็ฏิิบติั์การทิางภาษาแบบดิ้จิตั์ลี กลุ่ีมศูกึษารว่มกันี

นอกเหนือจากการ์ศึึกษาแล้ว ท่านยงัสามาร์ถเขา้ร์ว่มในงาน กิจกร์ร์ม และสโมสร์ต่างๆ ได้์อ่กมากมาย 
และเมื�อท่านมาศึึกษาเล่าเร์ย่นและอย้อ่าศัึยในเขตแคนเทอร์เ์บอร์่� จะพื่บเห็นทิวทัศึน์ธร์ร์มชีาติและ
กิจกร์ร์มการ์ผจญภัยท่�ตื�นตาท่�อย้ใ่กล้เพื่ย่งแค่นอกปร์ะตบ้้านของท่าน

ชี่วิตนักศึึกษา
วิทยาเขตของเร์าม่ร์้านกาแฟด่์ๆ หลาย
แห่ง และปฏิิทินของเร์ามักเต็มไปด้์วย
กิจกร์ร์มท่�ทำาให้ท่านม่โอกาสน่าตื�นเต้น
ท่�จะได้์ผ้กมิตร์และฝึ่กฝ่นการ์ใชี้ภาษา
อังกฤษกับนักศึึกษาชีาวนิวซี่แลนด์์และ
นักศึึกษานานาชีาติ 

ท่านสามาร์ถม่สว่นร์ว่มในเทศึกาลเฉลิม
ฉลองทางวัฒินธร์ร์ม เวท่อภิปร์าย งาน
นิทร์ร์ศึการ์ งานแสด์งด์นตร์่ อ่กทั�งชีมงาน
แสด์งคอนเสิร์์ตและกิจกร์ร์มต่างๆ ท่�จัด์ขึ�น
โด์ยกลุ่มนักด์นตร์่และศิึลปินในสถานท่�จัด์
งานของเร์า

เพื่ื�อค้นหาข้อม้ลเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับการ์ใชี้
ชี่วิตและการ์ม่สว่นร์ว่มในกิจกร์ร์มท่�น่� 
ท่านสามาร์ถด์้ขา่วสาร์ เร์ื�องร์าว และวิด่์โอ
ต่างๆ ได้์จากเว็บไซีต์นักศึึกษาของเร์า – 

myara.ara.ac.nz
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การ์ใชีช้ีวิ่ตในไคร์สต์เชีริ์ช์ี
สถานีทีิ�ทีิ�เหมาะแก่การใชิช้ิวิีต์ ทิำางานี แลีะผอ่นีคลีาย์
ม่การ์จัด์งาน เทศึกาลศิึลปะ ด์นตร์ ่และวัฒินธร์ร์มตลอด์ทั�งพื่ื�นท่�ในแต่ละปี และม่ศิึลปินจากนานา
ปร์ะเทศึจัด์การ์แสด์งท่�ฮอร์น์คาสเซีลิอาร์น่าเป็นปร์ะจำา ฮากล่ย์ปาร์ก์ม่กิจกร์ร์มท่�นา่ตื�นตาตื�นใจตลอด์
ทั�งปี และเป็นสถานหลักสำาหร์บัจัด์คอนเสริ์ต์ งานแสด์งสนิค้า และงานกิจกร์ร์มกลางแจ้ง โร์งละคร์
ศิึลปะและการ์แสด์งได้์ร์บัความนิยมเป็นอยา่งมากในเมืองของเร์า ม่การ์แสด์งบนเวท่และสตดิ้์โอ
จำานวนมากสำาหร์บัสอนการ์เต้นหลากหลายร้์ปแบบ 

ม่การ์จัด์งานออกร้์านจำาหน่ายอาหาร์ปรุ์งพื่เิศึษและงานฝี่มือทกุๆ สดุ์สัปด์าห์ นอกจากน่�ร์า้นอาหาร์
และยา่นศ้ึนยก์าร์ค้าต่างๆ ในตัวเมืองยงัแสด์งให้เห็นถึงเอกลักษณ์ท์างชีาติพื่นัธท่์�หลากหลายอยา่ง
ชีดั์เจน

หลักสต้ร์เตร์ย่มความ
พื่ร์อ้มสำาหร์บัตำาแหนง่งาน
หลักส้ตร์เตร์ย่มความพื่ร์อ้มสำาหร์บัตำาแหนง่งานท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี 
ปร์ะเทศึนิวซ่ีแลนด์์ เป็นหลักสต้ร์สำาหร์บันักศึึกษานานาชีาติในแคน
เทอร์เ์บอร์่�ท่�ต้องการ์ร์บัจ้างทำางานในปร์ะเทศึนิวซีแ่ลนด์์หลังจบการ์
ศึึกษา หลักสต้ร์น่�ปร์ะกอบด้์วยเวิร์ก์ชีอ็ปต่างๆ มากมายและต่อเนื�อง
ท่�ให้การ์ฝึ่กอบร์มด้์านทักษะการ์หางานและวัฒินธร์ร์มการ์ทำางาน
แบบชีาวก่ว่ให้กับนักศึึกษา

ขอ้เท็จจร์งิท่�นา่สนใจ
• เมอ้งทีิ�ใหญที่ิ�สดุ้ในีเกาะใต้์

ม่ปร์ะชีากร์ 396,882 คน

• อัต์ราค่าเชิา่
อัตร์าค่าเชีา่ในไคร์สต์เชีริ์ช์ีตำากว่าท่�โอ๊ค
แลนด์์ 28% และตำากว่าท่�เวลลิงตัน 23%

• หมิะ
ม่สถานท่�สำาหร์บัเล่นสก่และสโนว์บอร์ด์์ 14 
แหง่ภายในร์ะยะเวลาขบัร์ถสามชีั�วโมง (ม่ 9 
แหง่ภายในร์ะยะเวลาขบัร์ถสองชีั�วโมง)

• การเดิ้นี
เสน้ทางสำาหร์บัการ์เดิ์นในตัวเมือง ร์ะยะทาง 
80 กิโลเมตร์

• สนีามบนิีนีานีาชิาติ์
ใชีเ้วลาขบัร์ถเพื่ย่ง 15 นาท่จาก CBD
เท่�ยวบนิตร์งจากปร์ะเทศึต่างๆ ในเอเช่ีย 
ตะวันออกกลาง และออสเตร์เล่ยทกุวัน

• มแีสงอาทิิต์ย์อ์บอุ่นี
ค่าเฉล่�ยแสงอาทิตยอ์ย้ท่่� 2,143 ชีั�วโมงต่อปี

• พี้�นีทีิ�สเีขยี์ว
สวนในเมือง 740 แห่ง คร์อบคลมุพื่ื�นท่� 
3,000 เฮกตาร์์
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การ์จัด์งานและกิจกร์ร์ม
เร์ามอบโอกาสสุด์พื่ิเศึษมากมายท่�จะสร์้างความทร์งจำาไม่ร้์้ลืมและ
มิตร์ภาพื่ไม่สิ�นสุด์ร์ะหว่างนักศึึกษาชีาวนิวซี่แลนด์์และนักศึึกษานานาชีาติ
ให้กับท่าน ทุกๆ กิจกร์ร์มม่การ์วางแผนจัด์การ์ด์้แลเป็นอยา่งด่์ เพื่ื�อให้
ท่านสามาร์ถทำากิจกร์ร์มอยา่งมั�นใจได้์ว่าความปลอด์ภัยของท่านเป็น
สิ�งสำาคัญอันดั์บหนึ�งของเร์า นอกจากน่�เร์ายังม่ร์ะบบการ์ขนสง่ร์ะหว่าง

จุด์ทำากิจกร์ร์มต่างๆ ด้์วย นั�นหมายความว่าท่านจะไม่ต้องกังวลใน
เร์ื�องใด์ๆ เลย ท่านต้องทำาก็เพื่่ยงแค่ไปลงชีื�อเข้าร์ว่มกิจกร์ร์ม ชีำาร์ะค่า
เข้าร์ว่มกิจกร์ร์ม และมาแสด์งตัวในวันท่�จัด์กิจกร์ร์ม ด์้ปฏิิทิน ร้์ปภาพื่ 
และกิจกร์ร์มล่าสุด์ได้์ท่�

ara.international.ac.nz/activities

ผ้้ปร์ะสานงานกิจกร์ร์มนานาชีาติ
หากท่านสนใจท่�จะเป็นผ้้ปร์ะสานงานกิจกร์ร์มนานาชีาติ และชีว่ยนักศึึกษาคนอื�นๆ หาคำาตอบว่า Ara 
เป็นสถานท่�ท่�เหมาะกับในการ์เร์ย่นสำาหร์บัตนหร์อืไม ่

ติด์ต่อท่มสร์า้งความผ้กพื่นัของนักศึึกษาท่� Ara เพื่ื�อทร์าบขอ้ม้ลเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับการ์เขา้ร์ว่มท่ม

ara.ac.nz/ambassadors
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ทำาไมเลือกเร์ย่นท่� ทิมาร้์?
วิทยาเขตท่�ใหญเ่ป็นอันดั์บสองของเร์าตั�งอย้่
ในเขตเมืองท่าของทิมาร้์ ซีึ�งม่ปร์ะชีากร์น้อย
กว่า 45,000 คน วิทยาเขตทิมาร้์ตั�งอย้ใ่นร์ะยะ
ท่�สามาร์ถเดิ์นไปยงัใจกลางเมืองได้์สะด์วก ม่
บร์กิาร์และสิ�งอำานวยความสะด์วกท่�ม่คณุ์ภาพื่
สำาหรั์บนักศึึกษา ได้์แก่ โร์งยมิ ห้องสมุด์ ห้อง
สว่นกลาง และร์า้น สตาร์ซี ์(Starz) ซีึ�งเป็นร์า้น
อาหาร์ท่�ด์ำาเนินงานโด์ยนักศึึกษา นอกเหนือ
จากในวิทยาเขตแล้ว ทิมาร้์และเขตเซีา้ธแ์คน
เทอร์เ์บอร์่�เต็มไปด้์วยโอกาสในการ์ทำากิจกร์ร์ม
ทางวัฒินธร์ร์มและกิจกร์ร์มสนัทนาการ์มากมาย 
ตั�งแต่การ์ข่�ม้าชีมธร์ร์มชีาติ เล่นสก่ ตกปลา
แซีลมอน ไปจนถึงการ์เย่�ยมชีมแหล่งไวน์ หอ
ศิึลป์ พื่พิื่ธิภัณ์ฑ์ิ และแม้แต่หอด์ด้์าวท่�ม่ชีื�อเสย่ง
ในร์ะดั์บนานาชีาติ

• วิทยาเขตทิมาร้์ ม่บร์เิวณ์ท่�ตั�งท่�สวยงามอย้่
ใกล้กับภ้เขา ทะเลสาบ ทะเล และกิจกร์ร์ม
กลางแจ้งท่�นา่ตื�นเต้น

• วิทยาเขตทิมาร้์ของเร์าเป็นสถานศึึกษาท่�ได้์
ร์บัการ์รั์บร์องสำาหร์บัว่ซีา่พื่าธเวย์

• ม่สภาพื่แวด์ล้อมยอด์เย่�ยมสำาหร์บัการ์
เร์ย่นภาษาอังกฤษ การ์ท่�ม่จำานวนนักศึึกษา
นานาชีาติไมม่ากจะทำาให้ท่านสามาร์ถใชี้
เวลากับการ์เร์ย่นภาษาอังกฤษได้์อยา่งเต็มท่�

• ชีั�นเร์ย่นของเร์าม่ขนาด์เล็ก ดั์งนั�นท่านจะได้์
ร์บัการ์เอาใจใสจ่ากคณ์าจาร์ยม์ากยิ�งขึ�น

• เร์าม่ความเชี่�ยวชีาญในหลักสต้ร์ต่างๆ ท่�
เตร์ย่มให้นักศึึกษาพื่ร์อ้มเขา้ทำางาน

บรกิารอ้�นีๆ ได้้แก่

• ศ้ึนยบ์ร์กิาร์คอมพิื่วเตอร์ ์ห้องปฏิิบติัการ์ ห้อง
สมุด์ของวิทยาเขตในตัวเมือง ร์า้นอาหาร์ 
คร์วัแบบคร์บวงจร์ ศ้ึนยบ์ร์กิาร์นักศึึกษา 
ร์า้นกาแฟในวิทยาเขต ศ้ึนยนั์นทนาการ์ของ
นักศึึกษา หน้าผาจำาลอง

นอกจากน่�เร์าม่วิทยาเขตอื�นๆ ในแอชีเบอร์ตั์น 
โออามาร้์ และว้ลสตัน

วิทยาเขตทิมาร้์
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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
Marketing
Recovery (Unmanned)
Starz restaurant
Student central

TB Heavy Automotive

TC Commercial kitchen 
Electrical lab
Facilities
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

TM Motor Body
Automotive

TX Automotive

WIFI ฟรี

ทีิ�จอด้รถ ฟรี รา้นีอาหาร

คณ์าจาร์ยแ์ละ
บุคลากร์สอน
ภาษาอังกฤษ
ท่�อย้ใ่นทิมาร้์ จากซีา้ยไปขวา เคอร์ร์์่� แมคอ
ลิสเตอร์,์ คร์สิต่น เพื่ร์าติ�ง, แด์น ซ้ี และ แอง
เจลา วิลสัน
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กิจกร์ร์มและแหล่ง
ท่องเท่�ยวร์อบๆ 
เขตเซีา้ธแ์คนเท
อร์เ์บอร์่�
เขตเซีา้ธแ์คนเทอร์เ์บอร่์� ในกลางเกาะใต้ของ
นิวซ่ีแลนด์์กำาลังเติบโตอยา่งร์วด์เร็์วเพื่ื�อเป็น
ศ้ึนย์กลางการ์ก่ฬาสำาหร์บัการ์แขง่ขนัและการ์
จัด์งานใหญ่ๆ  ในวันๆ หนึ�ง ท่านสามาร์ถเลือก
ปั� นจักร์ยานภ้เขา เล่นสโนว์บอร์ด์์ และเล่น
กร์ะด์านโต้คลื�น...ลองเลือกด์ซ้ีว่ิาท่านจะเล่น
ก่ฬาปร์ะเภทใด์! กิจกร์ร์มกลางแจ้งปร์ะกอบไป
ด้์วย การ์ล่องแพื่ การ์พื่ายเร์อืคะยคั การ์ตกปลา 
การ์ล่าสัตว์ การ์ข่�ม้า การ์เดิ์นและปีนเขา การ์
ปั� นจักร์ยานภ้เขา การ์แล่นเร์อืใบ การ์เล่นกอล์ฟ 
และการ์ทัวร์ท่์องเท่�ยวด้์วยร์ถโฟร์ว่์ล ทั�งหมด์น่�
ม่ความหลากหลายและสามาร์ถเข้าถึงได้์อยา่ง
ง่ายด์ายภายในเวลาการ์ขับร์ถสั�นๆ จากทิมาร้์
หร์อืจากใจกลางเมืองเล็กๆ ภายในเขตเซ้ีาธแ์คน
เทอร์เ์บอร์่�

กิจกร์ร์มในเซ้ีาธ์
แคนเทอร์เ์บอร่์�
เขตเซีา้ธแ์คนเทอร์เ์บอร่์�ม่โปร์แกร์มกิจกร์ร์มท่�
กำาลังเติบโตด์ำาเนินอย้แ่ละต่อเนื�อง และเป็นเจ้า
ภาพื่จัด์กิจกร์ร์มร์ะดั์บชีาติอย้อ่ยา่งสมำาเสมอ 
งานคาโร์ไลน์ เบย์ คาร์นิ์วัล เป็นงานร์ื�นเร์งิท่�จัด์
ติด์ต่อกันยาวนานท่�สดุ์ในนิวซีแ่ลนด์์ ได้์ร์บัความ
นิยมจากบร์ร์ด์าคร์อบครั์วท่�มาจากทั�วปร์ะเทศึ ม่
ปร์ะวัติมายาวนานในอด่์ตนับ 100 ปีท่�ผา่นมา 

งานกิจกร์ร์มสำาคัญๆ ท่�จัด์อย้ใ่นเขตเซีา้ธแ์คน
เทอร์เ์บอร์่� ได้์แก่ งานทิมาร้์เฟสติวัลอ๊อฟโร์ส
เซีส งานเจอร์าลด่์นอาร์ต์แอนด์์พื่ลานท์เฟสติวัล 
งานไวมาเตสตร์อว์เบอร์ร์์่�เเฟร์ ์และงานก่ฬาแขง่
ร์ถยนต์ท่�สนามแขง่ร์ถทิมาร้์อินเตอร์เ์นชีั�นแนล 

southcanterbury.org.nz
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ท่�พื่กัอาศัึย
หากท่ิานีเป็น็ีนัีกศูกึษานีานีาชิาติ์ทีิ�เดิ้นีทิางมาศูกึษาทีิ� Ara มทีิางเล้ีอกสำาหรบัทีิ�พีกัสองสามแบบใหท่้ิานีเล้ีอก ซีึ�งรวมถึงทีิ�พีกั
แบบครอบครวัโฮมสเต์ย์แ์ลีะทีิ�พีกัของสถานีศูกึษา

โฮมสเตย์
เมื�อท่านเดิ์นทางมาถึง เร์าเห็นว่าทางเลือกท่�ด่์
ท่�สดุ์คือการ์เข้าพื่กัอย้กั่บคร์อบคร์วัโฮมสเตยใ์น
ไคร์สต์เชีริ์ช์ีหร์อืทิมาร้์ คร์อบคร์วัโฮมสเตยม์อบ
บร์ร์ยากาศึท่�เป็นมิตร์และปลอด์ภัย การ์อาศัึย
ร์ว่มกับคนท้องถิ�นยงัเป็นหนทางท่�ด่์ท่�จะยก
ร์ะดั์บภาษาอังกฤษและปร์ะสบการ์ณ์ก์าร์ใชีช้ีวิ่ต
ในนิวซ่ีแลนด์์

คร์อบคร์วัโฮมสเตย์ทกุคร์อบคร์วัได้์ร์บัการ์คัด์
เลือกอยา่งละเอ่ยด์ร์อบคอบโด์ยหนว่ยงานให้
บร์กิาร์ปร์กึษาด้์านการ์ศึึกษาปร์ะเทศึนิวซีแ่ลนด์์ 
(NZEAS) ท่านจะได้์ร์บัห้องเป็นของตนเอง 
บร์กิาร์ซัีกร์ด่์เสื�อผ้า และอาหาร์มื�อต่างๆ (อาหาร์ 
2 มื�อต่อวันในร์ะหว่างสปัด์าห์และ 3 มื�อต่อวัน
ในวันหยุด์สดุ์สปัด์าห์) ท่านจะได้์ร์บัการ์จัด์ให้อย้่
กับคร์อบคร์วัท่�เหมาะสม NZEAS จะไปพื่บท่าน
ท่�สนามบิน และพื่าท่านไปสง่ยงัคร์อบคร์วัโฮม
สเตยเ์พื่ื�อให้แนใ่จว่าท่านเข้าพื่กัได้์อยา่งสะด์วก
ร์าบรื์�น

ในร์ะหว่างการ์ศึึกษาเล่าเร์ย่น ท่านสามาร์ถเลือก
พื่กัอย้กั่บคร์อบคร์วัโฮมสเตย ์หรื์อยา้ยไปเขา้อย้่
ในโฮสเตลท่�ม่อุปกร์ณ์เ์คร์ื�องใชีค้ร์บ หร์อืพื่กัร์ว่ม
กันกับเพื่ื�อนในอพื่าร์ต์เมนท์

ara.ac.nz/homestay

ท่�พื่กัสำาหร์บั
นักศึึกษา
โอเตาตาฮิ เฮ้าส ์(Otautahi House) เป็นท่�พื่กั
นักศึึกษาท่�ทันสมัยอย้ติ่ด์กับวิทยาเขตในตัวเมือง
ของเร์าท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี ท่�พื่กัตั�งอย้ใ่กล้กับร์า้นค้า 
การ์ขนสง่สาธาร์ณ์ะ และแหล่งท่องเท่�ยวทั�งหมด์
ในตัวเมือง

ท่�โอเตาตาฮิ เฮ้าส ์ท่านจะได้์พื่กัอาศัึยในอพื่าร์์
ตเมนท์ร์ว่มกับนักศึึกษาชีาวนิวซ่ีแลนด์์จากทั�ว
ปร์ะเทศึและนักศึึกษานานาชีาติทั�วโลก อพื่าร์์
ตเมนท์แต่ละห้องม่ความสะด์วกสบายและได้์
ร์บัการ์ตกแต่งเป็นอยา่งด่์ ท่านจะได้์ร์บัห้องท่�
ม่อุปกร์ณ์เ์คร์ื�องใชีค้ร์บถ้วนเป็นของตนเอง (ม่
เต่ยง โต๊ะเขย่นหนังสอื และต้้ลิ�นชีกั) และใช้ี
คร์วั ห้องนำา และพื่ื�นท่�อย้อ่าศัึยร์ว่มกับเพื่ื�อนร์ว่ม
ห้อง ม่เคร์ื�องซีกัอบผ้าแบบหยอด์เหร์ย่ญภายใน
ตัวอาคาร์ ห้องนำาจะได้์ร์บัการ์ทำาความสะอาด์
สำาหร์บัท่านทกุวัน แต่ท่านจะต้องร์บัผิด์ชีอบใน
การ์ร์กัษาความสะอาด์และความเป็นร์ะเบ่ยบ
เร์ย่บร์อ้ยของห้องสว่นตัวและอพื่าร์ต์เมนท์ของ
ตนเอง

การ์ขอความชีว่ยเหลือสำาหร์บัผ้้ท่�พื่กัอาศัึยอย้ท่่�
โอเตาตาฮิ เฮ้าสส์ามาร์ถทำาได้์โด์ยการ์ติด์ต่อท่�
ปร์กึษานักศึึกษา กฎีร์ะเบย่บของท่�พื่กัจะยึด์ถือ
ในด้์านการ์คำานึงถึงและเคาร์พื่ผ้้อื�นเป็นหลัก 
เพื่ื�อให้ผ้้อาศัึยทกุคนปร์ะสบความสำาเร็์จในด้์าน
วิชีาการ์และได้์ร์บัความสุขสบาย

ara.ac.nz/o-house
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การ์ขนสง่
สาธาร์ณ์ะ
ไคร์สต์เชีริ์ช์ีม่เคร์อืขา่ยการ์ขนสง่สาธาร์ณ์ะท่�
คร์อบคลมุ ม่ป้ายจอด์ร์ถปร์ะจำาทางอย้ส่องสาม
แหง่ตั�งอย้ใ่กล้ๆ กับวิทยาเขตในตัวเมือง

ท่านสามาร์ถตร์วจสอบว่าร์ถปร์ะจำาทางจะมาถึง
เมื�อไร์ได้์จากโทร์ศัึพื่ท์สมาร์ท์โฟนหร์อือุปกร์ณ์์
การ์สื�อสาร์เคลื�อนท่� 

ด้์แผนท่�และตาร์างเดิ์นร์ถได้์จากเว็บไซีท์ต่อไปน่� 

metroinfo.co.nz

m.metroinfo.co.nz/nextbus

5km

10km



14

ภาษาอังกฤษ
สคล์ูี อ๊อฟิ อิงลิีชิ แลีงเกวจ ทีิ� Ara ได้้รบัการย์อมรบัในีระดั้บนีานีาชิาติ์ว่าเป็็นีศูนูีย์ก์ารฝึึกอบรมภาษาอังกฤษในีนิีวซีแีลีนีด์้ทีิ�
ดี้ทีิ�สดุ้แหง่หนึี�ง

จำานวนนักศึึกษา สงูสดุ้ 300 คนีในีคราวเดี้ย์วกันี ร์ะดั์บ 7 ระดั้บ (เบ้�องต้์นี ถึง ก้าวหน้ีา) 

ขนาด์ชัี�นเร์ย่น เฉลีี�ย์ 15; สูงสดุ้ 22 อายุอยา่งตำา 17 ป็ ีไมจ่ำากัด้อายุ์สงูสดุ้

ย์กระดั้บภาษาอังกฤษ
ของท่ิานี

การเต์รยี์มตั์วสอบ 
IELTS

ภาษาอังกฤษสำาหรบั
การศูกึษาต่์อ

หลัีกสตู์รกลีุ่มทีิ�จัด้ต์าม
ความต้์องการ

ภาษาอังกฤษแบบเขม้

วิชีาเลือกในภาคบา่ย
- การ์พื่ด้์ การ์ฟงั
- การ์อ่าน การ์เขย่น
- EAP
- หลักสต้ร์ภาษาอังกฤษร์ว่ม

กับทักษะอื�น
- การ์เตร์ย่มตัวสอบ
- การ์ทำางานอาสาสมัคร์

การ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS เต็ม
เวลา

ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่
นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ 
(NZCEL)
- ร์ะดั์บ 3 ทั�วไป
- ร์ะดั์บ 3 ปร์ะยุกต์ (วิชีาการ์

หร์อืชุีมชีน)
- ร์ะดั์บ 4 วิชีาการ์หร์อืทั�วไป
- ร์ะดั์บ 5 วิชีาการ์

เร์าสามาร์ถจัด์หลักสต้ร์ตาม
ความต้องการ์ของสถาบัน
ต่างๆ

- การ์ฝึ่กอบร์มคร้์
- การ์ศึึกษานิวซีแ่ลนด์์
- งานการ์บร์กิาร์
- ความยั�งยนื
- การ์พื่ยาบาล

อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์ไปจนถึง 
50 สปัด์าห์

ตำาสดุ์ 4 สปัด์าห์ 18 สปัด์าห์ ตำาสดุ์ 4 สปัด์าห์

เบื�องต้น ถึง ก้าวหน้า ร์ะดั์บปานกลาง และร์ะดั์บ
สง้กว่า

ร์ะดั์บ 3 - 5 โปร์ด์สอบถาม

ภาษาอังกฤษแบบเขม้
เบ้�องต้์นี ถึง ก่อนีป็านีกลีาง
ท่านศึึกษาภาษาอังกฤษแบบเข้มเต็มเวลา โด์ยเน้นการ์พื่้ด์ การ์ฟัง การ์อ่าน 
การ์เข่ยน และไวยากร์ณ์์ เร์าชีว่ยให้ท่านได้์ยกร์ะดั์บความคล่องแคล่วและ
ความถ้กต้องไปพื่ร์้อมกับการ์เพื่ิ�มพื่้นปร์ิมาณ์คำาศัึพื่ท์ของท่านด้์วย ปกติ
แล้ว จะม่อาจาร์ย์เปล่�ยนหน้ากันมาเข้าสอนในภาคเชี้าและภาคบา่ยเพื่ื�อให้
ท่านได้์ร์ับฟังสำาเน่ยงภาษาอังกฤษท่�แตกต่างกัน

ara.international.ac.nz/english-courses

วิชีาเลือกในภาคบา่ย
ระดั้บป็านีกลีาง แลีะระดั้บสงูกว่า
• การพีดู้แลีะการฟิงั

พื่ฒัินาและฝึ่กหัด์ทักษะการ์ฟงัแบบเขม้ไปพื่ร์อ้มกับการ์ยกร์ะดั์บความ
ร้์ ้คำาศัึพื่ท์ โด์ยการ์ใชีเ้นื�อหาท่�นา่เชีื�อถือจากโทร์ทัศึน์และวิทยุ ร์วมถึง
ตำาร์า และสื�อทร์พัื่ยากร์จากอินเทอร์เ์นท

• การอ่านีแลีะการเขยี์นี
พื่ฒัินาและฝึ่กหัด์ทักษะการ์อ่านและการ์เขย่นจากเนื�อหาแบบร้์ปนัย
และอร้์ปนัยท่�หลากหลายและกว้างขวาง เชีน่ นิตยสาร์ หนังสอืพื่มิพ์ื่ 
และอินเทอร์เ์นท พื่ฒัินาทักษะในการ์อ่านอยา่งกว้างขวาง เชีน่ การ์อ่าน
แบบ สแกนนิ�ง อ่านแบบสกิมมิ�ง และการ์อ่านเพื่ื�อเก็บร์ายละเอ่ยด์ เร์ย่น
ร้์วิ้ธก่าร์วางแผนและเขย่นอยา่งม่โคร์งสร้์างและการ์เชีื�อมโยงเนื�อหา

• ภาษาอังกฤษเพี้�อวัต์ถปุ็ระสงค์ทิางวิชิาการ (EAP)
ทางเลือก EAP เน้นหลักสต้ร์การ์ศึึกษาในอนาคตไปพื่ร์อ้มกับการ์ยก
ร์ะดั์บทักษะพื่ื�นฐานเหล่าน่�

• หลัีกสตู์รภาษาอังกฤษรว่มกับทัิกษะอ้�นี
ฝึ่กหัด์ทักษะภาษาทั�งส่�ด้์าน (การ์อ่าน การ์เขย่น การ์พื่ด้์ และการ์ฟงั) ใน
บทเร์ย่นบ้ร์ณ์าการ์ทักษะ ทร์พัื่ยากร์ต่างๆ ได้์แก่ แอปพื่ลิเคชีนั เว็บไซีท์ 
ร์วมถึงสื�อสิ�งพื่มิพื่แ์ละสิ�งบนัทึก

• การเต์รยี์มตั์วสอบ
เร์ย่นร้์วิ้ธก่าร์ทำาขอ้สอบเพื่ื�อให้สามาร์ถทำาคะแนนในการ์สอบ IELTS 
และ PTE (การ์สอบวัด์ร์ะดั์บภาษาอังกฤษ Pearson) ได้์ด่์เย่�ยม

หมายเหต ุวิชีาเลือกในภาคบา่ยอาจไมม่่ให้เลือกคร์บทกุวิชีาในทกุภาคเร์ย่น
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ศ้ึนยภ์าษาท่�เข้าถึงได้์ด้์วย
ตนเอง
ศ้ึนย์ภาษาท่�เขา้ถึงได้์ด้์วยตนเอง (LSAC) ท่�อย้ใ่นวิทยาเขตทั�งสองของเร์า
ท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ีและทิมาร้์ คือท่�ท่�ท่านสามาร์ถมาฝึ่กหัด์และยกร์ะดั์บภาษา
อังกฤษของท่าน ม่บุคลากร์ท่�ผา่นการ์อบร์มพื่ร์อ้มชีว่ยเหลือท่านในการ์
เลือกทรั์พื่ยากร์ท่�เหมาะสมกับร์ะดั์บและความต้องการ์ของท่านตลอด์เวลา 
ทรั์พื่ยากร์ท่�ม่ไว้ให้ท่าน ได้์แก่

• ซีด่่์, ด่์ว่ด่์ และซีด่่์-ร์อม

• โปร์แกร์มคอมพื่วิเตอร์ด้์์านมัลติม่เด่์ย

• หนังสอืพื่มิพื่ ์ขา่วโทร์ทัศึน์ และท่ว่ด์าวเท่ยม

• ตำาร์าเร์ย่น, ชุีด์แบบฝึ่กหัด์/สื�อเสย่ง, หนังสอืฝึ่กการ์อ่าน และ
พื่จนานุกร์ม

• สื�อภาษาอังกฤษนิวซีแ่ลนด์์และสาร์สนเทศึเก่�ยวกับชีวิ่ตในปร์ะเทศึน่�

• ภาษาอังกฤษสำาหร์บัวัตถปุร์ะสงค์เฉพื่าะด้์าน (เชีน่ การ์พื่ยาบาล, ธุร์กิจ, 
งานการ์บร์กิาร์), ภาษาอังกฤษสำาหร์บัการ์ศึึกษาทางวิชีาการ์

• สื�อสำาหร์บัการ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS, Cambridge, OET และ Pearson

นอกจากทร์พัื่ยากร์เป็นภาษาอังกฤษ เร์ายงัม่งานคัด์สร์ร์ขนาด์เล็กของสื�อ
สำาหรั์บนักศึึกษาท่�เร์ย่นภาษาสเปน ญ่�ปุ่น และเมาร์่

พื่าธเวยภ์าษาอังกฤษ

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

สอบพี้�นีฐานี

ก่อนีป็านีกลีาง

ป็านีกลีาง

ป็านีกลีางขั�นีสงู

ขั�นีสงู การศูกึษาสาย์เมนีสต์รมี

NZCEL

การเต์รยี์มตั์วสอบ IELTS

ผูเ้รยี์นีระดั้บเริ�มต้์นี

ป็ระกาศูนียี์บตั์รนิีวซีแีลีนีด์้
สาขาการศูกึษาแลีะการเต์
รยี์มตั์วสำาหรบัการป็ระกอบ

อาชิพีี

ป็านีกลีางขั�นีป็ลีาย์

การสอบวัด้ความรู้

เป็ดิ้รบัทัิ�วไป็

ชิั�นีเรยี์นีต์อนีเชิา้ วิชิาเล้ีอกในีภาคบา่ย์

งานีอาสาสมคัร* 
การพีดู้ การฟิงั 

การอ่านี การเขยี์นี 
EAP 

หลัีกสูต์รภาษาอังกฤษรว่มกับทัิกษะอ้�นี 
หลัีกสูต์รเต์รยี์มสอบ 

รบันัีกศูกึษาใหมท่ิกุ
วันีจันีทิร์
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ตั์วอย์า่งต์ารางเวลีาเรยี์นี

ภาษาอังกฤษร์ว่มกับงาน
อาสาสมัคร์
ขอให้เพื่ลิด์เพื่ลินไปกับการ์ฝึ่กหัด์ภาษาอังกฤษของท่านไปพื่ร์อ้มกันกับ
การ์พื่บปะเพื่ื�อนใหม่ในชุีมชีน ท่านจะต้องม่ร์ะดั์บความมั�นใจในการ์พื่ด้์
และการ์ฟงัภาษาอังกฤษท่�ด่์ ดั์งนั�นท่านควร์เขา้เร์ย่นในชีั�นร์ะดั์บปาน
กลางขั�นสง้ 

เร์าสามาร์ถจัด์ให้ท่านทำางานอาสาสมัคร์ในชุีมชีนไคร์สต์เชีริ์ช์ีในด้์านต่างๆ 
ดั์งต่อไปน่� 

• การ์ด์แ้ลผ้้สง้อายุ

• ชีว่ยงานในโร์งเร์ย่น

• งานสำานักงาน

• การ์ขายปล่กและการ์ทำาสวน 

• การ์ท่องเท่�ยว

หมายเหต ุอาจม่การ์เปล่�ยนแปลงเวลาในร์ะหว่างหลักสต้ร์ได้์ ท่านจะต้อง
ทำางานอยา่งน้อย 8 ชิั�วโมงต่์อสปั็ด้าห ์ในชีว่งเวลาใด์ก็ได้์ท่�สะด์วกสำาหร์บั
ท่าน ท่านต้องนำาใบร์บัร์องความปร์ะพื่ฤติจากสำานักงานตำาร์วจแหง่ชีาติใน
ปร์ะเทศึของท่านหากท่านต้องการ์ทำางานกับเด็์กเล็ก

การ์จัด์ให้เขา้ทำางานขึ�นกับว่าม่งานร์องร์บั กรุ์ณ์าสอบถามเพื่ิ�มเติม

สทิธใินการ์ทำางาน
หากท่านศึึกษาภาษาอังกฤษท่� Ara นานอยา่งน้อย 14 สปั็ด้าห ์ท่านท่�
ถือว่ซีา่ศึึกษาสามาร์ถทำางานแบบบางเวลาได้์ 20 ชิั�วโมงต่์อสปั็ด้าห ์ร์บั
ปร์ะสบการ์ณ์ก์าร์ทำางานท่�ม่คณุ์ค่าไปพื่ร์อ้มกับการ์ยกร์ะดั์บภาษาอังกฤษ
ของท่านไปด้์วย!

จันีทิร์ อังคาร พีธุุ พีฤหสับดี้ ศูกุร์ เสาร/์อาทิิต์ย์์

8.30 นี. - 9.00 นี. การ์ศึึกษาด้์วยตนเองตามคำาแนะนำาให้เลือกท่� LSAC

กิจกร์ร์มวันหยุด์สดุ์สปัด์าห์
ให้เลือก

หรอ้
การ์ศึึกษาด้์วยตนเองตามคำา

แนะนำาให้เลือกท่� LSAC

9.00 นี. - 12.00 นี.

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษภาคเช้ีา

พื่กั 15 นาท่ ในเวลา 10.30 น. เลิก 11.00 น.

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษภาคเชีา้ (ต่อ)

กิจกร์ร์มภาคบา่ย วันศุึกร์์อาหารกลีางวันี หยุด์พื่กัร์บัปร์ะทานอาหาร์กลางวัน 12.00 - 13.00 น.

13.00 นี. - 15.00 นี. ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษภาคบา่ย

15.00 นี. - 18.00 นี.
การ์ศึึกษาด้์วยตนเองตามคำาแนะนำาให้เลือกท่� LSAC

หรอ้
กิจกร์ร์มภาคบา่ยให้เลือก

หมายเหต ุตาร์างเร์ย่นจร์งิอาจแตกต่างไปบ้าง วิชีาเลือกในภาคบา่ยอาจไมม่่ให้เลือกคร์บทุกวิชีาในทกุภาคเร์ย่น

รวมจำานีวนีชิั�วโมง จำานวนชีั�วโมง 22 ชีม. ต่อสปัด์าห์ (ภาคเช้ีา 14 ชีั�วโมง + ภาคบา่ย 8 ชีั�วโมง)

เวลีาเข้าเรยี์นี จันทร์ ์- พื่ฤหัสบด่์ 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น. วันศุึกร์ ์9.00 น. - 11.00 น.

LSAC: การ์ศึึกษาด้์วยตนเองตามคำาแนะนำาท่�ศ้ึนยภ์าษาท่�เขา้ถึงได้์ด้์วยตนเอง (LSAC)
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หลักสต้ร์เตร์ย่มสอบ

การ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS 
แบบเขม้
หลักส้ตร์น่�จะเตร์ย่มให้ท่านสอบ IELTS โด์ยการ์ยกร์ะดั์บ การ์ฟงั การ์พื่ด้์ การ์
อ่าน และการ์เขย่นของท่าน ท่านสามาร์ถเร์ิ�มเขา้เร์ย่นได้์ในทกุวันจันทร์ ์ร์ะยะ
เวลาเร์ย่นอยา่งน้อย 4 สปัด์าห์

วิทยาเขตในตัวเมืองของเร์าเป็นศ้ึนยก์าร์สอบ IELTS ท่�ได้์ร์บัการ์ร์บัร์องใหญ่
ท่�สดุ์ในไคร์สต์เชีริ์ช์ีและเกาะใต้

วันและเวลาของการ์สอบได้์ม่การ์นำาไปจัด์วางไว้บนหน้าเว็บไซีท์ท่� 

ara.ac.nz/ielts

พื่าธเวยส์ำาหร์บัการ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS

สอบ

การเต์รยี์มตั์วสอบ IELTS แบบเขม้
เต็มเวลา

ตำาสดุ์ 4 สปัด์าห์
22 ชีั�วโมงต่อสปัด์าห์

การศูกึษาสาย์เมนีสต์รมี

ป็ระกาศูนียี์บตั์รนิีวซีแีลีนีด์้สาขา
การศูกึษาแลีะการเต์รยี์มตั์ว
สำาหรบัการป็ระกอบอาชิพีี

ภาษาอังกฤษแบบเขม้
- ก้าวหน้า 

- ปานกลางขั�นสง้ 
- ปานกลางขั�นปลาย 

- ปานกลาง 

กำาหนด์การ์สอบ IELTS ปี 2021

เด้้อนี วันีสอบ โมด้ลูี เด้้อนี วันีสอบ โมด้ลูี เด้้อนี วันีสอบ โมด้ลูี

มกราคม 16 มกร์าคม
23 มกร์าคม

วิชีาการ์เท่านั�น
A & G

พีฤษภาคม 8 พื่ฤษภาคม
29 พื่ฤษภาคม

A & G
A & G

กันีย์าย์นี 4 กันยายน
25 กันยายน

A & G
A & G

กมุภาพีนัีธ์ุ 6 กมุภาพื่นัธ์
*25 กุมภาพื่นัธ์

A & G
A & G 

มถินุีาย์นี 12 มิถนุายน
19 มิถนุายน

A & G
A & G

ต์ลุีาคม 9 ตลุาคม
30 ตลุาคม

วิชีาการ์เท่านั�น
A & G

มนีีาคม 13 ม่นาคม
27 ม่นาคม

A & G
A & G

กรกฎาคม 10 กร์กฎีาคม
24 กร์กฎีาคม

A & G
A & G

พีฤศูจิกาย์นี 6 พื่ฤศึจิกายน
20 พื่ฤศึจิกายน
27 พื่ฤศึจิกายน

วิชีาการ์เท่านั�น
A & G
วิชีาการ์เท่านั�น

เมษาย์นี 17 เมษายน
24 เมษายน

A & G
A & G

สงิหาคม 7 สงิหาคม
21 สงิหาคม

วิชีาการ์เท่านั�น
A & G

ธัุนีวาคม 4 ธนัวาคม A & G

A & G – วิชีาการ์และทั�วไป

*วันสอบเป็นวันพื่ฤหัสบด่์

หมายเหต ุวันสอบ IELTS อาจม่การ์เปล่�ยนแปลง โปร์ด์ตร์วจสอบร์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติมได้์ท่�เว็บไซีท์ ara.ac.nz/ielts
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ภาษาอังกฤษสำาหร์บัการ์
ศึึกษาต่อ

ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แห่ง
นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ 
(NZCEL)
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษเป็นคณุ์วุฒิ ิNZQA ท่�
ใชีไ้ด้์ตลอด์ชีวิ่ต ม่ 7 ร์ะดั์บ ตั�งแต่ เบื�องต้น ถึง ก้าวหน้า หลักสต้ร์เหล่าน่�
สามาร์ถนำาไปใชีส้ำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อ สำาหร์บัการ์ทำางาน หร์อืสำาหร์บัการ์
พื่ฒัินาภาษาอังกฤษทั�วไป อ่กทั�งยงัมุง่ขยายความสามาร์ถของท่านในทกุด้์าน
ของการ์สื�อสาร์ด้์วยภาษาอังกฤษ (การ์พื่ด้์ การ์ฟงั การ์อ่าน และการ์เขย่น) 
เป็นการ์เตร์ย่มความพื่ร์อ้มให้กับท่านเพื่ื�อการ์เร์ย่นภาษาอังกฤษ ESOL หร์อื
การ์ศึึกษาสายเมนสตร์ม่ และเพื่ิ�มพื่น้ความสามาร์ถ ความมั�นใจ และความ
สบายใจของท่านอย้ใ่นปร์ะเทศึแหง่ใหม่

NZCEL เป็นหลักสต้ร์นาน 18 สัป็ด้าห ์ม่ 2 บล๊อค ร์วม 9 สปัด์าห์ โด์ยม่ชีว่ง
พื่กั 2 สัปด์าห์ในร์ะหว่างบล๊อค ร์วมจำานวนชีั�วโมง 20 ชิั�วโมงต่อสปัด์าห์

NZCEL สามาร์ถนำาไปใชีเ้พื่ื�อผา่นเงื�อนไขด้์านภาษาอังกฤษในหลักสต้ร์เมน
สตร์ม่ของเร์า สำาหร์บัร์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติม โปร์ด์ด์เ้กณ์ฑ์ิการ์เขา้ศึึกษาสำาหร์บั
แต่ละหลักสต้ร์และตาร์างเท่ยบท่�อย้ข่า้งล่างน่� NZCEL ท่�เปิด์สอนท่� Ara ยงัได้์
ร์บัการ์ยอมร์บัโด์ย มหาวิทิย์าลัีย์แคนีเทิอรเ์บอรี� และ มหาวิทิย์าลัีย์ลิีนีคอล์ีนี

สเตฟานี ีดอง | ประเทศจีนีี
ประกาศนีียบัตัรบัณัฑิิตชัั้�นีสูงูสูาขาการขายและการตลาด

"�ความสามารถในการใช้ภ้าษาอย่า่ง
เช้่�ย่วช้าญเป็น็พื้้�นฐานท่ี่�ม่�นคง
สำาหรบ่การเอาต่ัวรอดและการ
ศึกึษาอย่่ใ่นต่ัางป็ระเที่ศึ"

ตาร์างเท่ยบการ์ทด์สอบภาษาอังกฤษ
ระดั้บ IELTS TOEFL TOEFL Cambridge NZCEL Pearson City & Guilds

คะแนีนีรวม สอบย์อ่ย์ pBT TWE iBT การเขยี์นี B2First C1 Advanced หรอ้ 
C2 Proficiency (คะแนีนี) คะแนีนี

3 5.0 (5.0) 500 (4) 35 20 154 เกรด้ C ระดั้บ 3 (ทั�วไป) 36 (36) B1 Achiever (43)

4 5.5 (5.0) 530 (4.5) 46 20 162 เกรด้ C ระดั้บ 3 (ปร์ะยุกต์) 42 (36) B2 Communicator (42)

5 5.5 (5.0) 550 (5) 46 20 162 เกรด้ C ระดั้บ 4 (ทั�วไป) 42 (36) B2 Communicator (42)

6 & 7 6.0 (5.5) 550 (5) 60 20 169 เกรด้ C ระดั้บ 4 (วิชีาการ์) 50 (42) B2 Communicator (66)

8 & 9 6.5 (6.0) 590 (5.5) 79 21 196 เกรด้ B ระดั้บ 5 58 (50) C1 Expert (42)

ด์ต้าร์างแสด์งผลร์ะดั์บภาษาอังกฤษท่� ara.ac.nz/english-equivalence

หากท่านได้์ร์บั NCEA ร์ะดั์บ 3 ตามเงื�อนไขของหลักสต้ร์ University Entrance ท่านไมจ่ำาเป็นต้องแสด์งหลักฐานทักษะภาษาอังกฤษสำาหร์บัหลักส้ตร์สว่นใหญ่
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พื่าธเวยส์ำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อ
แผนีผงัต่์อไป็นีี� แสด้งพีาธุเวย์ต่์์างๆ ตั์�งแต่์หลัีกสตู์รภาษาอังกฤษไป็จนีถึงการศูกึษาทิางวิชิาการทีิ�เปิ็ด้สอนีอยู์ใ่นี Ara ท่ิานี
สามารถเริ�มทีิ�จุด้ใด้ก็ได้้ต์ามระดั้บของท่ิานี แลีะบุคลีากรของเราจะชิว่ย์ท่ิานีต์ลีอด้เส้นีทิาง

การศูกึษาสาย์เมนีสต์รมี (เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 6.5 - 7.0)*

การศูกึษาสาย์เมนีสต์รมี (เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 6.0)*
ภาษาอังกฤษแบบเขม้

- ก้าวหน้า 
- ปานกลางขั�นสง้ 

- ปานกลางขั�นปลาย 
- ปานกลาง 

การสอบวัด้ความรูก่้อนีเขา้
ศูกึษาในีหลัีกสตู์ร NZCEL

หากนักศึึกษาอย้ใ่น ไคร์สต์เชีริ์ช์ี 
หร์อื ทิมาร้์

เทคนิคห้องปฏิิบติัการ์
โภชีนาการ์
ผด์งุคร์ร์ภ์

การ์พื่ยาบาล

วิทยาศึาสตร์สุ์ขภาพื่
วิทยุกร์ะจายเสย่งและ

วิทยุโทร์ทัศึน์
สงัคมสงัเคร์าะห์
ศิึลปะการ์แสด์ง

วิทยาศึาสตร์ป์ร์ะยุกต์
การ์สร์า้งภาพื่ทางการ์

แพื่ทย์
วิทยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬา

สถาปัตยกร์ร์ม
การ์ออกแบบ

ด์นตร์่
การ์ถ่ายภาพื่ 

ICT
CAD

ความยั�งยืน

การ์ศึึกษากลางแจ้ง
งานการ์บริ์การ์

สขุภาพื่จิต
การ์ออกแบบภายใน

ธุร์กิจ
ภาษาญ่�ปุ่น

ร์ะบบเครื์อขา่ย

ฟติเนส
แฟชัี�น

การ์ท่องเท่�ยวชีม
โคร์งสร์า้งทางวิศึวกร์ร์ม
การ์จัด์การ์การ์ก่อสร้์าง

การศูกึษาสาย์เมนีสต์รมี (เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 5.5)*
ระดั้บป็ระกาศูนียี์บตั์รเท่ิานัี�นี

ธุร์กิจ
การ์บร์หิาร์

CAD
การ์ปร์ะกอบอาหาร์

ICT
การ์เดิ์นทาง

อุตสาหกร์ร์มขั�นพื่ื�นฐาน
การ์แต่งผมและเสริ์มสวย

การ์ศึึกษาเด็์กปฐมวัย
ภาษาญ่�ปุ่น

NZCEL ระดั้บ 5 วิชิาการ
(เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 6.0 
คะแนีนีสอบย์อ่ย์ทัิ�งหมด้ 5.5 หรอ้

เทีิย์บเท่ิา)

NZCEL ระดั้บ 4 วิชิาการ/ทัิ�วไป็
(เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 5.5 

คะแนีนีสอบย์อ่ย์ทัิ�งหมด้ 5.0)

NZCEL ระดั้บ 3 ป็ระยุ์กต์์
(เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 5.0 

คะแนีนีสอบย์อ่ย์ทัิ�งหมด้ 4.5)

NZCEL ระดั้บ 3 ทัิ�วไป็
(เขา้ศูกึษาด้้วย์คะแนีนี IELTS 4.5 

คะแนีนีสอบย์อ่ย์ทัิ�งหมด้ 4.0)

หลัีกสตู์ร NZCEL ทัิ�งหมด้เป็น็ี
หลัีกสตู์รเต็์มเวลีา 18 สัป็ด้าห ์ 

20 ชิั�วโมงต่์อสปั็ด้าห์

การสอบวัด้ความรูอ้อนีไลีน์ีก่อนี
เขา้ศูกึษาในีหลัีกสตู์ร NZCEL
หากท่านไมไ่ด้์อย้ใ่นปร์ะเทศึ
นิวซ่ีแลนด์์ (ขอ้เสนอแบบม่

เงื�อนไข)

*กรุ์ณ์าด์ห้น้า 4 - 5 สำาหร์บัทางเลือกการ์ศึึกษาสายเมนสตร์ม่ และด์ร้์ายละเอ่ยด์ร์ายการ์หลักส้ตร์ท่�อย้ใ่นหน้า 34 - 35 ร์วมถึงเงื�อนไขการ์สอบยอ่ย IELTS
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ตั์วอย์า่งต์ารางเวลีาเรยี์นี
ภาษาอังกฤษรว่มกับกิจกรรมต่์างๆ (วิทิย์าเขต์ทิิมารู)

จันีทิร์ อังคาร พีธุุ พีฤหสับดี้ ศูกุร์ เสาร/์อาทิิต์ย์์

สปั็ด้าหที์ิ� 1 
ภาคเชิา้

ต้อนร์บั/ตร์วจสอบร์ะดั์บ ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ
ศึึกษานอกสถานท่� พื่ล่ฟ
อร์เ์ร์สต์แอนด์์เจอร์าลด่์น

กิจกร์ร์มวันหยุด์สดุ์
สปัด์าห์ให้เลือก

ภาคบา่ย์ ปฐมนิเทศึ เท่�ยวชีมทิมาร้์ สวนพื่ฤกษศึาสตร์์ การ์ศึึกษานิวซีแ่ลนด์์

สปั็ด้าหที์ิ� 2 
ภาคเชิา้

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ
ศึึกษานอกสถานท่�  

โออามาร้์
ภาคบา่ย์ การ์ศึึกษานิวซีแ่ลนด์์ การ์ไปเย่�ยมโร์งเร์ย่นใน

ท้องถิ�น หอศิึลป์ วัฒินธร์ร์มเมาร์เ่บื�องต้น

สปั็ด้าหที์ิ� 3 
ภาคเชิา้

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ
ศึึกษานอกสถานท่�ิ 
ทะเลสาบเทคาโป

ภาคบา่ย์ การ์ศึึกษานิวซีแ่ลนด์์ เต อานา เมาร์ ่ร์อ็ก อาร์ต์ หอด์ด้์าวก่ว่ เท่�ยวชีมแหล่งมร์ด์กโลก
ทิมาร้์

สปั็ด้าหที์ิ� 4 
ภาคเชิา้

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ อำาลา ภาคบา่ย ว่าง

ภาคบา่ย์ การ์ศึึกษานิวซีแ่ลนด์์ พื่พิื่ธิภัณ์ฑ์ิเซีา้ธแ์คนเท
อร์เ์บอร์่�

แคโร์ไลน์เบย์อควาติก
เซีน็เตอร์์ การ์ไปเย่�ยมฟาร์ม์

รวมจำานีวนีชิั�วโมง 22 ชีั�วโมงต่อสปัด์าห์ (ภาคเช้ีา ภาษาอังกฤษ 14 ชีั�วโมง + ภาคบา่ย กิจกร์ร์มภาคบา่ย 8 ชีั�วโมง)

เวลีาเข้าเรยี์นี ภาคเช้ีา จันทร์ ์- พื่ฤหัสบด่์ 9.00 น. - 12.00 น. ภาคบา่ย จันทร์ ์- พื่ฤหัสบด่์ 13.00 น. - 15.00 น.

ระย์ะเวลีา อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์

วันีเริ�มเรยี์นี ยดื์หยุน่ (กรุ์ณ์าสอบถาม)

กรุณาติ์ด้ต่์อกับ Ara เพี้�อขอราย์ลีะเอีย์ด้เพีิ�มเติ์มทีิ�: intlgroups@ara.ac.nz

หลักสต้ร์กลุ่มท่�จัด์ตามความ
ต้องการ์
เร์าจะใชีค้วามเชี่�ยวชีาญของบุคลากร์ของเร์าท่�ม่อย้ใ่น Ara เพื่ื�อหารื์อร์ว่ม
กันกับท่านในการ์ออกแบบหลักสต้ร์ท่�สอด์คล้องกับความต้องการ์ของ
นักศึึกษาหรื์อบุคลากร์ของท่าน 

ตัวอยา่งหลักสต้ร์ ได้์แก่

• ภาษาอังกฤษ + การ์ท่องเท่�ยวแบบผจญภัย
• ภาษาอังกฤษ + ศิึลปะและการ์ออกแบบ
• ภาษาอังกฤษ + ธุร์กิจศึึกษา
• ภาษาอังกฤษ + งานการ์บร์กิาร์
• ภาษาอังกฤษ + เทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลย่การ์สื�อสาร์
• ภาษาอังกฤษสำาหร์บัการ์พื่ยาบาล
• ภาษาอังกฤษ + การ์ศึึกษากลางแจ้ง
• ภาษาอังกฤษ + การ์ฝึ่กอบร์มคร้์
• การ์ยกร์ะดั์บทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร์ทางการ์สอน
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การ์ฝึ่กอบร์มคร้์
เร์าม่ทางเลือกสองสามอยา่งหากท่านสนใจท่�จะเป็นคร้์สอนภาษาอังกฤษ 
ไมว่่าจะสอนในนิวซีแ่ลนด์์หร์อืปร์ะเทศึอื�น การ์ฝึ่กอบร์มเน้นหลักการ์สอน
ภาษาอังกฤษเพื่ื�อการ์สื�อสาร์และม่ชีว่งสำาหร์บัฝึ่กการ์สอนและสงัเกตการ์ณ์์
ในชัี�นเร์ย่น

หลัีกสูต์ร ระย์ะเวลีา ระดั้บแรกเขา้

CELTA เต็มเวลา 4 สปัด์าห์ หร์อื 
บางเวลา 11 สปัด์าห์ 

IELTS 7.0
(ม่กร์ะบวนการ์คัด์
กร์องเพื่ิ�มเติม)

ภาษาอังกฤษร์ว่ม
กับฝึ่กอบร์มคร้์
(หลักสต้ร์กลุ่มท่�จัด์ตาม
ความต้องการ์)

อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์ โปร์ด์สอบถาม

การ์ฝึ่กอบร์มคร้์
หลักส้ตร์กลุ่ม

อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์ โปร์ด์สอบถาม

CELTA เป็นคณุ์วุฒิทิางการ์สอนอยา่งหนึ�งจากมหาวิทยาลัยแคมบร์ดิ์จ์ท่�
ได้์ร์บัการ์ยอมรั์บ ผ้้ท่�จบหลักสต้ร์น่�สามาร์ถสอนภาษาอังกฤษในเนื�อหาท่�
หลากหลายให้แก่คนวัยผ้้ใหญท่่�ไหนก็ได้์ในโลก เร์าสามาร์ถจัด์หลักสต้ร์การ์
ฝึ่กอบร์มคร้์ให้เหมาะกับความต้องการ์ของสถาบนัได้์

ภาษาอังกฤษรว่มกับฝึกึอบรมครู
จันีทิร์ อังคาร พีธุุ พีฤหสับดี้ ศูกุร์ เสาร/์อาทิิต์ย์์

สปั็ด้าหที์ิ� 1
ภาคเชิา้

ต้อนร์บั/ตร์วจสอบร์ะดั์บ ชัี�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ

กิจกร์ร์มวันหยุด์สดุ์
สปัด์าห์ให้เลือก

ภาคบา่ย์ ปฐมนิเทศึ การ์แนะนำาหลักสต้ร์ การ์สอนคำาศัึพื่ท์ การ์พื่ด้์เพืื่�อการ์สื�อสาร์ ภาคบา่ย ว่าง

กิจกร์ร์มภาคบา่ยให้เลือก

สปั็ด้าหที์ิ� 2
ภาคเชิา้

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ

ภาคบา่ย์ กิจกร์ร์มอุ่นเคร์ื�อง การ์สอนการ์ออกเสย่ง การ์เร่์ยนภาษาอังกฤษโด์ยใชี้
เทคโนโลยช่ีว่ย การ์ใชีเ้นื�อหาท่�แท้จริ์ง ภาคบา่ย ว่าง

กิจกร์ร์มภาคบา่ยให้เลือก

สปั็ด้าหที์ิ� 3
ภาคเชิา้

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ

ภาคบา่ย์ การ์เร์ย่นโด์ยการ์พื่ึ�งพื่า
ตนเอง

การ์สอนทักษะด้์านการ์ร์บัสาร์
การ์สอนการ์เขย่น (1) ภาคบา่ย ว่าง(การ์อ่าน) (การ์ฟงั)

กิจกร์ร์มภาคบา่ยให้เลือก

สปั็ด้าหที์ิ� 4
ภาคเชิา้

ชีั�นเร์ย่นภาษาอังกฤษ

ภาคบา่ย์ การ์สอนการ์เขย่น (2) การ์ไปเย่�ยมโร์งเร์ย่นใน
ท้องถิ�น

บทเร์ย่นสาธติ อำาลา(1) (2)

กิจกร์ร์มภาคบา่ยให้เลือก

รวมจำานีวนีชิั�วโมง 22 ชีั�วโมงต่อสปัด์าห์ (ภาคเช้ีา ภาษาอังกฤษ 14 ชีั�วโมง + ภาคบา่ย การ์ฝึ่กอบร์มคร้์ 8 ชีั�วโมง)

เวลีาเข้าเรยี์นี ภาคเช้ีา จันทร์ ์- พื่ฤหัสบด่์ 9.00 น. - 12.00 น. ศุึกร์ ์9.00 - 11.00 น. ภาคบา่ย จันทร์ ์- พื่ฤหัสบด่์ 13.00 น. - 15.00 น.

ระย์ะเวลีา อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์

วันีเริ�มเรยี์นี ยดื์หยุน่ (กรุ์ณ์าสอบถาม)

กรุณาติ์ด้ต่์อกับ Ara เพี้�อขอราย์ลีะเอีย์ด้เพีิ�มเติ์มทีิ� ara.international.ac.nz/group-enquiry-form

เจคู่ เทอรเ์นอร-์สำติลี | นิวซีแีลนด์์
CELTA - ปร์ะกาศึน่ยบตัร์สาขาการ์สอนภาษาอังกฤษให้แก่
คนวัยผ้้ใหญ่

" นัีบตั์�งแต่์วันีแรก ทิกุสิ�งทิกุอย์า่ง
เป็น็ีไป็ต์ามทีิ�ต้์องการ"
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การ์ศึึกษาปรั์บพื่ื�นฐาน

พื่าธเวยส์ำาหร์บัการ์ศึึกษาเมนสตร์ม่
หลักส้ตร์ปร์บัพื่ื�นฐานเป็นบันได์สำาคัญไปส้ก่าร์
ศึึกษาต่อหร์อืการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่ใหม ่หลักสต้ร์
น่�จะทำาให้ท่านม่คณุ์วุฒิริ์ะดั์บต้นและทักษะทาง
วิชีาการ์ท่�จำาเป็นสำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อในร์ะดั์บท่�
ส้งขึ�น

ท่านสามาร์ถเลือกเร์ย่นหลักสต้ร์ปร์บัพื่ื�นฐานได้์
หากท่าน
• ม่คณุ์สมบติัไมต่ร์งตามเกณ์ฑ์ิการ์เขา้ศึึกษาของ

หลักสต้ร์ท่�ท่านต้องการ์
• กำาลังจะกลับไปศึึกษาต่อหลังว่างเว้นจากการ์

ศึึกษาในร์ะบบ
• ต้องการ์เปล่�ยนสายการ์ศึึกษาหร์อืสายงาน
เร์าม่หลักสต้ร์ปรั์บพื่ื�นฐานทั�งแบบม่การ์ปร์ะเมิน
และไมม่่การ์ปร์ะเมินท่�หลากหลาย

Ara เป็นสถาบันท่�ได้์ร์บัการ์ร์บัร์องสำาหร์บั วี
ซีา่พีาธุเวย์ ์โด์ยสำานักงานตร์วจคนเขา้เมือง
นิวซ่ีแลนด์์

โซีอ่� หลิว | ประเทศึจนี
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาการ์ศึึกษาและการ์เตร์่
ยมตัวสำาหรั์บการ์ปร์ะกอบอาช่ีพื่ (พื่าธเวย์ก่อนการ์ศึึกษาต่อ
ด้์านสขุภาพื่)

" หลัีกสตู์รนีี�เย์ี�ย์มย์อด้มาก ฉันีพีรอ้ม
แล้ีวทีิ�จะก้าวไป็อีกขั�นี"
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ปร์ะกาศึน่ยบัตร์นิวซ่ีแลนด์์สาขาการ์ศึึกษาและการ์เตร์ย่ม
ตัวสำาหร์บัการ์ปร์ะกอบอาช่ีพื่

ระดั้บ 3 พีาธุเวย์ส์ำาหรบัป็ระกาศูนียี์บตั์รแลีะอนุีป็รญิญา

ป็ระกาศูนียี์บตั์รแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขาการศูกึษาแลีะการเต์รยี์มตั์ว
สำาหรบัการป็ระกอบอาชิพีี ระดั้บ 4

ป็ระกาศูนียี์บตั์รสาขาการออกกำาลัีงกาย์

พีาธุเวย์ก์ารจัด้การสตั์ว์เลีี�ย์งแลีะการพีย์าบาลีสัต์ว์ 

พีาธุเวย์ก์ารกีฬา โภชินีาการ แลีะการสง่เสรมิสขุภาพี

พีาธุเวย์ส์ถาป็ตั์ย์กรรมศูกึษาแลีะการก่อสรา้ง

พีาธุเวย์วิ์ศูวกรรมศูาสต์ร์
อนุีป็รญิญาแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขาวิศูวกรรมศูาสต์ร ์

โยธา ไฟฟา้ เคร์ื�องกล

อนุีป็รญิญาแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขาเทิคโนีโลีย์สีถาป็ตั์ย์กรรม 

อนุีป็รญิญาแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขาการก่อสรา้ง
การ์จัด์การ์การ์ก่อสร์า้ง
การ์สำาร์วจปริ์มาณ์งาน

ป็ระกาศูนียี์บตั์รแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขาการจัด้การสตั์ว์ 

ป็ระกาศูนียี์บตั์รแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขาเทิคโนีโลีย์สีตั์ว์ 

ระดั้บ 4 พีาธุเวย์ส์ำาหรบัป็รญิญาต์รี

ป็รญิญาต์รสีาขาวิทิย์าศูาสต์รป์็ระยุ์กต์์
วิทยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬาและการ์ออกกำาลังกาย

ป็รญิญาต์รสีาขาเทิคโนีโลีย์วิีศูวกรรม
โยธา ไฟฟา้ เคร์ื�องกล

พีาธุเวย์ก์ารจัด้การป็ระยุ์กต์์แลีะ ICT

พีาธุเวย์วิ์ทิย์าศูาสต์รป์็ระยุ์กต์์

พีาธุเวย์ส์ถาป็ตั์ย์กรรมศูกึษาแลีะการก่อสรา้ง

พีาธุเวย์วิ์ศูวกรรมศูาสต์ร์

พีาธุเวย์ก่์อนีการศูกึษาต่์อด้้านีสุขภาพี

ป็รญิญาต์รสีาขาการจัด้การป็ระยุ์กต์์ 

ป็รญิญาต์รสีาขาเทิคโนีโลีย์สีารสนีเทิศูแลีะเทิคโนีโลีย์กีารส้�อสาร

ป็รญิญาต์รสีาขาสถาป็ตั์ย์กรรมศูกึษา

ป็รญิญาต์รสีาขาการก่อสรา้ง 

ป็รญิญาต์รสีาขาการพีย์าบาลี 

ป็รญิญาต์รสีาขาสขุภาพีของระบบกล้ีามเน้ี�อแลีะกระด้กู

ป็รญิญาต์รสีาขาวิทิย์าศูาสต์รป์็ระยุ์กต์์
โภชีนาการ์มนุษย์

กิจกร์ร์มกายภาพื่และการ์สง่เสริ์มสขุภาพื่

พีาธุเวย์ก์ารท่ิองเทีิ�ย์วแลีะการจัด้การงานีการบรกิาร
ป็รญิญาต์รสีาขาการท่ิองเทีิ�ย์วระหว่างป็ระเทิศูแลีะการจัด้การ

งานีการบรกิาร

ป็ระกาศูนียี์บตั์รแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขา
การศูกึษาแลีะการเต์รยี์มตั์วสำาหรบั

การป็ระกอบอาชิพีี ระดั้บ 3

ป็ระกาศูนียี์บตั์รแหง่นิีวซีแีลีนีด์้สาขา
การศูกึษาแลีะการเต์รยี์มตั์วสำาหรบั

การป็ระกอบอาชิพีี ระดั้บ 4
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พื่าณ์ชิียการ์
หลักส้ตร์ด้์านธุร์กิจเพื่ื�อสง่เสร์มิอุตสาหกร์ร์มของ Ara มุง่เน้นการ์สร์า้ง
ทักษะด้์านองค์กร์และการ์วิเคร์าะห์ท่�ยอด์เย่�ยม ให้ท่านร้์จั้กใชีวิ้ธก่าร์
จัด์การ์ท่�สร์า้งสร์ร์ค์แปลกใหม ่และม่ความสามาร์ถในการ์คิด์และนำาวิธก่าร์
แก้ปัญหาไปใชีแ้ก้ปัญหาในช่ีวิตจร์งิ 

ท่านจะได้์เร์ย่นร้์จ้ากคณ์าจาร์ยผ้้์ม่ความเชี่�ยวชีาญและผ้้ปร์ะกอบ
ธุร์กิจในท้องถิ�นท่�ได้์ร์บัการ์ยกยอ่งอยา่งสง้ท่�จะมาร์ว่มแบง่ปันความร้์้
ให้กับนักศึึกษาท่�อย้ใ่นและนอกวิทยาเขต นอกจากน่� ท่านยงัม่โอกาส
ท่�จะยกร์ะดั์บการ์เร์ย่นร้้์ของท่านผา่นการ์ทำาโคร์งการ์วิจัยและการ์
ทำางานในสถานท่�จร์งิ

สเตฟาน โคลสเ์บริ์ก์ ร์ากน้าธาน | ประเทศึเด์นมืารก์
ปร์ญิญาตร์ส่าขาการ์จัด์การ์ปร์ะยุกต์ 

" ผมรกัเหล่ีาคณาจารย์ ์ทิกุๆ ท่ิานี
เป็น็ีมติ์รแลีะพีรอ้มใหก้ารชิว่ย์
เหล้ีออยู์เ่สมอ"

โครงการสหกิจศูกึษา (นัีกศูกึษาหลัีกสตู์ร
ป็รญิญาต์ร)ี
สว่นหนึ�งของหลักสต้ร์ปร์ญิญาตร์ก่ำาหนด์ให้ท่านทำางานในสภาพื่แวด์ล้อม
ธุร์กิจจริ์งโด์ยตร์ง โด์ยม่ชีั�วโมงการ์ทำางานจร์งิอยา่งตำา 200 ชิั�วโมง ท่านจะ
ได้์จัด์ทำาโคร์งการ์วิจัยท่�สำาคัญให้กับองค์กร์เจ้าภาพื่ท่�เก่�ยวข้องกับสาขาวิชีา
ของท่าน โด์ยม่เป้าหมายเพื่ื�อสร์า้งองค์ความร้์จ้ากการ์ศึึกษาในหลักสต้ร์
ทั�งหมด์ และเพื่ื�อให้ท่านสามาร์ถปร์ะยุกต์ใชีค้วามร้์เ้พื่ื�อร์บัมือความท้าทาย
และโอกาสในชีวิ่ตจร์งิ

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• บญัชี ่– ผ้้ชีว่ยฝ่่ายบญัชี ่ผ้้จัด์การ์สำานักงาน 
• การ์จัด์การ์ทร์พัื่ยากร์มนุษย ์ผ้้จัด์การ์ฝ่่ายการ์เงิน ผ้้สอบบญัชี่
• การ์ตลาด์
• การ์จัด์การ์ธุร์กิจ
• การ์จัด์การ์โคร์งการ์
• การ์จัด์การ์งานอ่เวนท์
• การ์จัด์การ์การ์ขายและการ์ขายปล่ก
• โลจิสติคส ์
• การ์ลงทุน 
• การ์วางแผนการ์เงิน 
• การ์จัด์การ์ปฏิิบติัการ์

ara.ac.nz/business

โครงการอุต์สาหกรรม (นัีกศูกึษาหลัีกสตู์ร
ป็ระกาศูนียี์บตั์รบณัฑิิต์ชิั�นีสงู)
ท่านจะต้องทำางานให้คร์บ 200 ชิั�วโมง ร์ว่มกับการ์ทำาโคร์งการ์วิจัยใน
สภาพื่แวด์ล้อมธุร์กิจจร์งิ หลักสต้ร์ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิตชีั�นสง้ชีว่ยให้
นักศึึกษาท่�ปร์ะสบความสำาเร์จ็ทางวิชีาการ์มาก่อนม่โอกาสได้์ร์บัทักษะใน
สาขาอื�นๆ เพื่ิ�มเติมท่�สามาร์ถเพื่ิ�มโอกาสในการ์จ้างงานมากขึ�น
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ICT
หลักส้ตร์ ICT ท่�เจาะลึกของเร์าได้์ร์บัการ์พื่ฒัินาไปพื่ร์อ้มกับอุตสาหกร์ร์ม
น่�เพืื่�อให้แนใ่จว่าหลักสต้ร์ม่ความเป็นปัจจุบนัและตร์งตามความต้องการ์ 
หลักส้ตร์ปร์ะกอบด้์วยภาคทฤษฎ่ีและทักษะปฏิิบติั และสอนโด์ยผ้้
เชี่�ยวชีาญท่�ม่ปร์ะสบการ์ณ์ทั์�งในเชีงิวิชีาการ์และปร์ะสบการ์ณ์ใ์นสายงาน
จร์งิ ท่านจะสำาเร์จ็การ์ศึึกษาโด์ยได้์ร์บัความร้์แ้ละทักษะปฏิิบติัท่�ผ้้ว่าจ้าง
ต้องการ์ ม่ความพื่ร์อ้ม และสามาร์ถทำางานในสถานท่�ทำางานได้์อยา่งม่
ปร์ะสิทธภิาพื่ตั�งแต่วันแร์กของการ์ทำางาน

สายงานน่�เป็นสายงานท่�เติบโตเร์ว็ท่�สดุ์ทั�งในร์ะดั์บนานาชีาติและในเขต
ไคร์สต์เชีริ์ช์ี ภาคเทคโนโลยใ่นเขตแคนเทอร์เ์บอร่์�ม่พื่นักงาน 15,000 คน 
ซึี�งสร์า้งม้ลค่าผลิตภัณ์ฑ์ิมวลร์วมในปร์ะเทศึมากถึง $2.4 พื่นัล้าน สำาร์วจ
โอกาสทางอาชีพ่ื่ในด้์านเทคโนโลยท่่�หลากหลายโด์ยการ์ศึึกษาในหลักสต้ร์ 
ICT หลักสต้ร์หนึ�งของเร์าท่� Ara

ป็รญิญาต์รสีาขาเทิคโนีโลีย์สีารสนีเทิศูแลีะเทิคโนีโลีย์กีารส้�อสาร
• การ์พัื่ฒินาซีอฟต์แวร์์
• ร์ะบบเคร์อืขา่ยและโคร์งสร์า้งพื่ื�นฐาน
• ร์ะบบสาร์สนเทศึ

ป็ระกาศูนียี์บตั์รบณัฑิิต์ชิั�นีสงูสาขาเทิคโนีโลีย์สีารสนีเทิศูแลีะเทิคโนีโลีย์ี
การส้�อสาร
• การ์เขย่นโปร์แกร์มสว่นหน้า
• ร์ะบบเคร์อืขา่ย
• ร์ะบบสาร์สนเทศึ กลยุทธ ์และโซีลชั้ีน
• ความปลอด์ภัยทางไซีเบอร์์

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• ฝ่่ายบร์กิาร์ด้์านเทคโนโลย่

สาร์สนเทศึ
• การ์พื่ฒัินาซีอฟต์แวร์์
• การ์เขย่นโปร์แกร์ม
• การ์จัด์การ์โคร์งการ์
• การ์พัื่ฒินาแอปพื่ลิเคชีนั
• การ์บร์หิาร์งานร์ะบบฐานขอ้ม้ล
• วิศึวกร์ร์มซีอฟต์แวร์์
• การ์วิเคร์าะห์การ์ทด์สอบ
• ตำาแหน่งงานด้์านเทคโนโลยส่าร์

สนเทศึอื�นๆ

• การ์บร์หิาร์งานร์ะบบเคร์อืขา่ย
• ชีา่งเทคนิคสนับสนุน
• การ์วิเคร์าะห์ร์ะบบ
• การ์จัด์การ์ร์ะบบเคร์อืขา่ย
• ผ้้เชี่�ยวชีาญสนับสนุน
• การ์พื่ฒัินาสื�อปฏิิสมัพื่นัธ์
• การ์วิเคร์าะห์ธุร์กิจ
• การ์จัด์การ์ ICT

ara.ac.nz/ict

โครงการสหกิจศูกึษา
หากท่านกำาลังศึึกษาหลักสต้ร์ปร์ญิญาตร์ด้่์าน ICT ท่� Ara ท่านจะได้์ร์บั
ปร์ะสบการ์ณ์ก์าร์ทำางานโด์ยตร์งในสภาพื่แวด์ล้อมทางธุร์กิจจร์งิ ท่�ท่าน
สามาร์ถปร์ะยุกต์ใชีส้ิ�งท่�ได้์เร์ย่นร้์แ้ละจัด์ทำาโคร์งการ์ท่�สามาร์ถนำาไปใชีไ้ด้์
จริ์งเป็นร์ะยะเวลา 450 ชิั�วโมง ให้กับองค์กร์เจ้าภาพื่ นักศึึกษาหลักสต้ร์
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิตชีั�นสง้สาขา ICT ก็สามาร์ถได้์ร์บัโอกาสท่�คล้ายกัน
น่�เชีน่กัน

พื่ร์พื่ชิีชีา วร์ธงชียั | ประเทศึไทย
ปร์ญิญาตร์ส่าขาเทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลยก่าร์
สื�อสาร์

" Ara มอบป็ระสบการณ์จรงิทีิ�
สามารถช่ิวย์เหล้ีอนัีกศูกึษาในีด้้านี
การป็ระกอบอาชิพีีได้้"
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วิศึวกร์ร์มศึาสตร์์
หลักส้ตร์ด้์านวิศึวกร์ร์มศึาสตร์ข์องเร์าด์ำาเนินการ์เร์ย่นการ์สอนในสภาพื่
แวด์ล้อมท่�กร์ะตุ้นการ์เร์ย่นร้้์ สง่เสร์มิให้ม่การ์ตั�งคำาถาม และสนับสนุนให้
เกิด์ความสมดุ์ลร์ะหว่างการ์เร์ย่นร้์ภ้าคทฤษฎ่ีและการ์ปฏิิบติัจร์งิ ภายในสิ�ง
อำานวยความสะด์วกตามวัตถปุร์ะสงค์ต่างๆ ท่�นา่ตื�นตาของเร์า ท่านจะได้์
เร่์ยนร้์จ้ากผ้้เชี่�ยวชีาญท่�มากปร์ะสบการ์ณ์แ์ละม่เคร์อืขา่ยเชีื�อมโยงกับภาค
อุตสาหกร์ร์มอยา่งกว้างขวาง

เร์าทำางานร์ว่มกับธุร์กิจ สถาบนั และองค์กร์ทางวิศึวกร์ร์มต่างๆ อยา่งใกล้
ชีดิ์ในการ์พื่ฒัินาการ์ฝึ่กงาน การ์จัด์ให้เขา้ทำางาน และโคร์งการ์วิจัยท่�ลำา
หน้า เพื่ื�อพัื่ฒินาทักษะของท่านให้ด่์ยิ�งขึ�น

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• สถาปัตยกร์ร์ม – นักสร์า้งแบบจำาลองสถาปัตยกร์ร์มสามมิติ นัก

ออกแบบสถาปัตยกร์ร์ม
• การ์จัด์การ์การ์ก่อสร์า้ง – ผ้้จัด์การ์พื่ื�นท่�ก่อสร์า้ง
• การ์สำาร์วจปร์มิาณ์งาน – ผ้้สำาร์วจปร์มิาณ์งาน
• การ์ออกแบบภายใน – นักออกแบบภายใน นักออกแบบฉากโร์งละคร์
• วิศึวกร์ร์มโยธา – ชีา่งเทคนิควิศึวกร์ร์ม ผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านเทคนิค นัก

ออกแบบ ผ้้ควบคมุการ์ก่อสร์า้ง วิศึวกร์ฝ่่ายขายหร์อืวิศึวกร์โคร์งการ์ 
และทางเลือกตำาแหนง่งานอื�นๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการ์สนับสนุนการ์
ออกแบบและก่อสร์า้งของงานพื่ฒัินาโคร์งสร์า้งพื่ื�นฐาน

• วิศึวกร์ร์มไฟฟา้ – ชีา่งเทคนิควิศึวกร์ร์ม ผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านเทคนิคไฟฟ้า 
ร์ะบบเคร์อืขา่ยคอมพื่วิเตอร์ ์อิเล็กทร์อนิกส์ และโทร์คมนาคม

• วิศึวกร์ร์มเคร์ื�องกล – ชีา่งเทคนิควิศึวกร์ร์ม ผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านเทคนิค 
วิศึวกร์ออกแบบ วิศึวกร์การ์ผลิต หัวหน้าฝ่่ายซีอ่มบำารุ์ง วิศึวกร์ฝ่่ายขาย
หร์อืวิศึวกร์ร์บัปร์ะกันคุณ์ภาพื่ และทางเลือกตำาแหนง่งานอื�นๆ ตั�งแต่ใน
โร์งงานอุตสาหกร์ร์มร์ะดั์บสง้และการ์ผลิตในเขตเมือง ไปจนถึงโร์งงาน
แปร์ร้์ปผลผลิตทางการ์เกษตร์

• การ์ออกแบบโด์ยใชีค้อมพื่วิเตอร์ช์ีว่ย – เจ้าหน้าท่�เขย่นแบบ CAD นัก
ออกแบบ CAD นักออกแบบผลิตภัณ์ฑ์ิ

ara.ac.nz/engineering

ดิ์ญ วัน เงว่ยน | ประเทศึเวยีด์นามื
ปร์ญิญาตร์ส่าขาเทคโนโลยวิ่ศึวกร์ร์ม (เคร์ื�องกล)

" Ara มอบความรูที้ิ�สามารถนีำาไป็
ใชิไ้ด้้จรงิมากกว่าทีิ�ได้้รบัจากการ
ศูกึษาในีมหาวิทิย์าลัีย์"

หลักสต้ร์ด้์านวิศึวกร์ร์มศึาสตร์์
ร์ะดั์บ 6 และ 7 ท่� Ara ได้์ร์บัการ์
ร์บัร์องคุณ์ภาพื่จากองค์กร์สง่
เสร์มิด้์านวิศึวกร์ร์มของปร์ะเทศึ
นิวซีแ่ลนด์์ (Engineering New 
Zealand) ว่าผา่นเกณ์ฑ์ิตาม
ขอ้ตกลง Dublin Accord และ 
Sydney Accord

ปร์ญิญาตร์ส่าขาการ์ก่อสร์า้ง 
(การ์สำาร์วจปร์มิาณ์งาน) และ
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิตชีั�น
สง้สาขาการ์สำาร์วจปร์มิาณ์
งานได้์ร์บัการ์ร์บัร์องและ
เป็นสมาชีกิของสถาบนั New 
Zealand Institute of Quantity 
Surveyors
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สขุภาพื่
หลักส้ตร์สขุภาพื่ของเร์าให้การ์ฝึ่กฝ่น ความร้์ ้ปร์ะสบการ์ณ์ ์และสร์า้งเคร์อื
ขา่ยเชืี�อมโยงกับภาคอุตสาหกร์ร์มให้กับท่าน เพื่ื�อให้ท่านสามาร์ถนำาทักษะ
และคณุ์ลักษณ์ะสว่นบุคคลไปใชีป้ร์ะโยชีน์ได้์ตร์งตามความต้องการ์ของ
แหล่งงานต่างๆ

ไมว่่าท่านจะเลือกศึึกษาตามพื่าธเวย์ใด์ก็ตาม คณุ์วุฒิอัินเป็นท่�ยอมร์บัของ
เร์าจะชีว่ยให้ท่านม่จุด์เร์ิ�มต้นทางอาชีพ่ื่ท่�สมบ้ร์ณ์แ์บบ ท่านจะได้์เร์ย่นร้์้
จากผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านสขุภาพื่ท่�ม่ความชีำานาญและมุง่มั�นท่�จะแบง่ปันความร้์้
ท่�ตนม่ให้กับนักศึึกษา

'มานาวา' เป็นวิทยาเขตออกแบบตามจุด์ปร์ะสงค์แหง่ใหมล่่าสดุ์ในไค
ร์สต์เชีร์ิ์ชี ท่�มุ่งเน้นการ์เร์ย่นการ์สอนด้์านสขุภาพื่ ตั�งอย้ใ่นร์ะยะการ์เดิ์น
เพื่ย่งสองนาท่จากโร์งพื่ยาบาลสำาคัญของเมือง วิทยาเขตเปิด์ทำาการ์เดื์อน
กร์กฎีาคม ปี 2018 โด์ยใชีแ้บบจำาลองสถานการ์ณ์แ์ละเคร์ื�องมือฝึ่กแบบ
ล่าสุด์ในการ์เร์ย่นการ์สอน และได้์ร์บัการ์ออกแบบมาเพื่ื�ออำานวยความ
สะด์วกแก่การ์ทำางานร์ว่มกันและการ์แบง่ปันความร้์ร้์ะหว่างนักศึึกษา 
คณ์าจาร์ย์ และผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านสขุภาพื่

Ara ม่อัตร์าการ์จ้างงานบณั์ฑิิตสาขาการ์พื่ยาบาลในนิวซ่ีแลนด์์สง้สดุ์อยา่ง
ต่อเนื�อง และในปี 2018 ม่ผลสมัฤทธิ�ในร์ะดั์บเกือบสมบ้ร์ณ์แ์บบอยา่งท่�ไม่
เคยม่มาก่อน โด์ยนักศึึกษาท่�จบการ์ศึึกษา 99% ได้์ร์บัการ์จ้างงานภายในส่�
เดื์อนหลังจากเขา้ร์บัการ์สอบจากสว่นกลาง

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• การ์ด์แ้ลสขุภาพื่ – พื่ยาบาลผด์งุคร์ร์ภ์ เจ้าหน้าท่�ถ่ายภาพื่ร์งัส ่นักร์งัส่

การ์แพื่ทย ์พื่ยาบาลวิชีาชีพ่ื่ ผ้้ชีว่ยพื่ยาบาล นักบำาบดั์โร์คกร์ะด์ก้
• บริ์การ์ทางสังคม – นักสงัคมสงเคร์าะห์ เจ้าหน้าท่�ชีว่ยเหลือด้์านสขุภาพื่

จิต เจ้าหน้าท่�สนับสนุนชุีมชีน

ara.ac.nz/healthcare

ara.ac.nz/social-services

แผนีทีิ�แสด้งทีิ�ตั์�งของวิทิย์าเขต์มานีาวา

หร์ง หวัง | ประเทศึจนี
ปร์ญิญาตร์ส่าขาการ์พื่ยาบาล

" การศูกึษาในีหลัีกสตู์รนีี�ชิว่ย์
เต์รยี์มความพีรอ้มด้้านีอาชิพีีการ
พีย์าบาลีใหกั้บฉันีเป็น็ีอย์า่งดี้"
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วิทยาศึาสตร์์
ม่บทบาทต่างๆ เกิด์ขึ�นใหม่มากขึ�นเร์ื�อยๆ เพื่ื�อให้ทั�งนักคิด์เชีงิปฏิิบติัและ
เชีงิวิเคร์าะห์สามาร์ถสร้์างความแตกต่างท่�เป็นปร์ะโยชีน์ให้กับผ้้คนและ
แม้แต่ชุีมชีนต่างๆ ได้์ทั�งชุีมชีน

คณุ์วุฒิด้ิ์านวิทยาศึาสตร์ข์องเร์าได้์ร์บัการ์สร์า้งสร์ร์ค์ขึ�นโด์ยร์ว่มมือกับผ้้
จ้างงานร์ายต่างๆ เพื่ื�อให้เหมาะสมตามความต้องการ์ของภาคอุตสาหกร์ร์ม 
หลักส้ตร์สอนโด์ยผ้้เชี่�ยวชีาญทร์งคณุ์วุฒิแิละมากด้์วยปร์ะสบการ์ณ์ ์ได้์ร์บั
การ์ออกแบบให้ท่านได้์สมัผัสปร์ะสบการ์ณ์จ์ร์งิท่�สามาร์ถนำาไปปร์ะยุกต์
ใชีไ้ด้์ และชีว่ยให้ท่านม่ความชีำานาญในการ์ทำางานในสายงานท่�เลือกนับ
ตั�งแต่วันแร์กของการ์ทำางาน

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• วิทยาศึาสตร์ ์– นักเทคนิคห้องปฏิิบติัการ์ พื่ยาบาลสตัว์ นักเทคนิควิจัย 

ผ้้ด์แ้ลสตัว์ นักเพื่าะพื่นัธุส์ตัว์ ผ้้จัด์การ์ศ้ึนยด์์แ้ลสนัุข
• การ์สง่เสร์มิสขุภาพื่ – นักวิจัยด้์านวิทยาศึาสตร์ส์ขุภาพื่ ผ้้ให้คำาปร์กึษา

ด้์านสขุภาพื่/ร้์ปแบบการ์ใชีช้ีวิ่ต นักสง่เสร์มิสขุภาพื่
• โภชีนาการ์มนุษย ์– นักโภชีนาการ์ นักพื่ฒัินาผลิตภัณ์ฑ์ิโภชีนาการ์
• วิทยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬา – นักวิเคร์าะห์ความสามาร์ถ ผ้้ฝึ่กสอนการ์เสร์มิ

สร์า้งสมร์ร์ถภาพื่ความแขง็แร์ง นักบำาบดั์ทางการ์ก่ฬา คร้์ฝึ่กออกกำาลัง
กายแบบกลุ่ม ผ้้ชีว่ยฝึ่กสว่นบุคคล ผ้้จัด์การ์โร์งยมิ

ara.ac.nz/science

ara.ac.nz/sportscience

กลอร์แ่ม เลร์โ่อส | ประเทศึฟลิิปปนิส์ำ
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิตชีั�นสง้สาขาเทคโนโลยห้่องปฏิิบติัการ์

" เราได้้รบัการสง่เสรมิใหท้ิำาสิ�งต่์างๆ 
ด้้วย์ต์นีเอง"
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งานการ์บริ์การ์และ
อุตสาหกร์ร์มการ์บร์กิาร์
ไมว่่าท่านมุ่งมั�นท่�จะเป็นเชีฟ ผ้้ทำาขนม ผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านงานการ์บร์กิาร์ 
พื่นักงานเสริ์มความงาม นักออกแบบทร์งผม ผ้้เชี่�ยวชีาญด้์านการ์ท่อง
เท่�ยว หร์อืผ้้ปร์ะกอบธุร์กิจนำาเท่�ยว เร์าม่ทางเลือกการ์ศึึกษาท่�จะชีว่ยให้ท่า
นทร์าบว่าความฝั่นของท่านคืออะไร์

ท่านจะได้์เร์ย่นร้์จ้ากคณ์าจาร์ยท่์�ม่ความเขา้ใจในสายงานของตนเองอยา่ง
ลึกซีึ�งและม่ปร์ะสบการ์ณ์ม์ากมายพื่ร์อ้มท่�จะแบง่ปันให้กับท่าน สิ�งอำานวย
ความสะด์วกท่�ยอด์ย่�ยมของเร์า ได้์แก่ คร์วัแบบคร์บวงจร์ห้าแหง่ ร์า้น
อบขนม ร์า้นอาหาร์สำาหร์บัการ์ฝึ่กสองแหง่ (ร้์าน วิชีั�นส ์ในวิทยาเขตไค
ร์สต์เชีร์ิ์ชี และร์า้น สตาร์ซี ์ในวิทยาเขตทิมาร้์) ร์า้นกาแฟและบาร์ส์ำาหร์บั
การ์ฝึ่ก บาร์สิต้าร้์ม ร์า้นเสร์มิความงามและตกแต่งทร์งผม ร์ะบบการ์จอง
แบบจำาลอง และสถานปฏิิบติัการ์ด้์านงานแมบ่า้น

เร์าเป็นสถาบนัแร์กในนิวซีแ่ลนด์์ท่�ม่หลักสต้ร์การ์ปร์ะกอบอาหาร์และอบ
ขนมปังท่�ได้์ร์บัการ์ยอมร์บัจากสมาคมเชีฟโลก (World Association of 
Chefs Societies)

Ara (ร์วมถึง CPIT และ เอโอร์ากิ โพื่ล่เทคนิค ซีึ�งเป็น
สถาบันเดิ์มของ Ara) ได้์ร์บัร์างวัล Nestle Toque d’Or 
Supreme Award 16 คร์ั�งจากทั�งหมด์ 28 คร์ั�งนับตั�งแต่
การ์มอบร์างวัลคร์ั�งแร์กในปี 1991

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• การ์ปร์ะกอบอาหาร์ – เชีฟ พื่นักงานทำาขนม ผ้้ให้บร์กิาร์จัด์เล่�ยง
• การ์บร์กิาร์ – พื่นักงานบร์กิาร์ในร์า้นอาหาร์ บาร์สิต้า เจ้าหน้าท่�อำานวย

ความสะด์วกของโร์งแร์ม ผ้้ปร์ะสานงาน พื่นักงานต้อนร์บัของโร์งแร์ม
• การ์เดิ์นทางและการ์ท่องเท่�ยว – ผ้้ให้คำาปร์กึษาด้์านการ์เดิ์นทาง 

บุคลากร์ปฏิิบติังานในสายการ์บนิหร์อืเรื์อสำาร์าญ มัคคุเทศึก์
• การ์เสร์มิความงาม – พื่นักงานเสร์มิความงาม ชีา่งแต่งหน้า ชีา่งทำาเล็บ 

ผ้้ให้คำาปร์กึษาด้์านการ์ด์แ้ลผิว พื่นักงานฝ่่ายขาย ผ้้จัด์การ์หร์อืเจ้าของ
คลินิก/ร์า้นเสร์มิความงาม

ara.ac.nz/hospitality
กมิุนทร์า ธร์ร์มทัศึ | ประเทศึศึรลัีงกา
ปร์ญิญาตร์ส่าขาการ์ท่องเท่�ยวร์ะหว่างปร์ะเทศึและการ์
จัด์การ์งานการ์บร์กิาร์

" หลัีกสตู์รนีี�ครอบคลีมุพี้�นีฐานี
ทัิ�งหมด้อย์า่งแท้ิจรงิ"
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ศิึลปะ
ความสามาร์ถ ความฉลาด์คิด์ และแร์งบนัด์าลใจของท่านจะได้์ร์บัการ์บม่
เพื่าะด้์วยคุณ์วุฒิด้ิ์านการ์สร์า้งสร์ร์ค์ท่�หลากหลายของเร์า 

หลักส้ตร์ของเร์าด์ำาเนินการ์สอนโด์ยผ้้เชี่�ยวชีาญในสายงาน และมุง่เน้นการ์
สง่เสร์มิให้ท่านม่ความร์เิร์ิ�มสร์า้งสร์ร์ค์และการ์พื่ฒัินาทักษะท่�จำาเป็นเพื่ื�อ
ให้ปร์ะสบความสำาเร์จ็ในสายงานท่�ม่การ์แขง่ขนัสง้เหล่าน่�

ท่� Ara พื่วกเร์าเป็นผ้้นำาด้์านการ์ศึึกษาท่�เน้นการ์ปฏิิบติั โด์ยม่การ์ฝึ่กอบร์ม
ในสถานท่�ทำางานผา่นปร์ะสบการ์ณ์จ์ร์งิ ทำาให้มั�นใจได้์ว่า ท่านจะม่ร์ะดั์บ
ความสามาร์ถท่�จำาเป็นต่อการ์ทำางานในสถานท่�ทำางานอยา่งเพื่ย่งพื่อ 
พื่ร์อ้มด้์วยความมั�นใจและศัึกยภาพื่เมื�อสำาเร์จ็การ์ศึึกษาออกไป

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• ศิึลปะและการ์ออกแบบ – นักออกแบบกร์าฟกิ นักออกแบบมัลติม่เด่์ย 

นักออกแบบภาพื่เคลื�อนไหว นักออกแบบเคร์ื�องปร์ะดั์บ ศิึลปิน
• แฟชัี�น – นักออกแบบแฟชีั�น เจ้าหน้าท่�จัด์ซีื�อด้์านแฟชีั�น สไตลิสต์
• การ์ถ่ายภาพื่ – ชีา่งภาพื่มืออาช่ีพื่ ศิึลปินภาพื่ถ่าย
• สื�อและการ์สื�อสาร์ (วิทยุกร์ะจายเสย่งและวิทยุโทร์ทัศึน์) – ชีา่งกล้อง ผ้้

ตัด์ต่อลำาดั์บภาพื่ ฝ่่ายขั�นตอนหลังการ์ผลิต การ์สร์า้งเทคนิคพื่เิศึษทาง
ภาพื่ ผ้้แพื่ร์ภ่าพื่โทร์ทัศึน์ ผ้้ปร์ะกาศึทางวิทยุ ผ้้สื�อขา่ว ผ้้กำากับ 

• ด์นตร์แ่ละการ์แสด์ง – นักแสด์ง นักร์อ้ง นักเต้น นักด์นตร์ ่ผ้้กำากับเวท่ 
นักปร์ะพื่นัธเ์พื่ลง นักปร์ะพัื่นธด์์นตร์ ่ผ้้จัด์การ์ศิึลปิน

ara.ac.nz/art-and-design

ara.ac.nz/music-arts

ara.ac.nz/music-theatre

ara.ac.nz/broadcasting

สม้ึกิ ทานิกจิ้ | ประเทศึญี่ี�ป่�น
อนุปร์ญิญาสาขาการ์ถ่ายภาพื่เป็นอาชีพ่ื่

" หลัีกสตู์รนีี�ทิำาใหผ้มได้้รบั
ป็ระสบการณ์จรงิ แลีะสามารถ
เรยี์นีรูทั้ิกษะต่์างๆ มากมาย์ได้้
อย์า่งรวด้เรว็"
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ภาษา ความยั�งยนื และการ์
ศึึกษากลางแจ้ง
ด้์วยคณุ์วุฒิด้ิ์านภาษาหร์อืการ์ศึึกษา ท่านสามาร์ถสร์า้งเสร์มิความสมัพื่นัธ์
และชีว่ยเหลือผ้้อื�นให้บร์ร์ลเุป้าหมายได้์

เร์าม่หลักสต้ร์ทางด้์านภาษาเปิด์สอน ได้์แก่ ภาษาเมาร์แ่ละญ่�ปุ่น ทั�งสอง
หลักส้ตร์ออกแบบมาเพื่ื�อให้ท่านใชีเ้วลากับการ์เร์ย่นภาษานั�นได้์อยา่งเต็ม
ท่�เพื่ื�อให้สามาร์ถใช้ีภาษาได้์คล่อง อ่กทั�งชีว่ยให้ท่านเขา้ใจวัฒินธร์ร์มของ
ภาษานั�นอยา่งแท้จร์งิ

หลักส้ตร์การ์ศึึกษาของเร์า ได้์แก่ การ์ศึึกษากลางแจ้ง และการ์สอนภาษา
อังกฤษให้แก่คนวัยผ้้ใหญ ่หลักสต้ร์การ์ศึึกษากลางแจ้งของเร์าท่� Ara มุง่
เน้นเร์ื�องความยั�งยนืและการ์ใชีป้ร์ะโยชีน์จากสภาพื่แวด์ล้อมกลางแจ้งท่�อย้่
ไมไ่กลจากวิทยาเขตไคร์สต์เชีริ์ช์ีและทิมาร้์อันสวยงามและหลากหลายให้
คุ้มค่ามากท่�สดุ์

ผูที้ิ�จบหลัีกสูต์รนีี�จะได้้รบัการจ้างงานีในี
สาขา
• ความยั�งยนืและการ์ศึึกษากลางแจ้ง – คร้์สอนด้์านการ์ศึึกษากลางแจ้ง 

มัคคเุทศึก์นำาเท่�ยวเชีงิผจญภัยหรื์อเชีงินิเวศึ มัคคเุทศึก์นำาเท่�ยวเชีงิ
นันทนาการ์หรื์อเชีงิอนุร์กัษ์ คร้์ฝึ่กสอนเล่นสก่/สโนว์บอร์ด์์

• ภาษา – ล่าม นักแปลทางธุร์กิจ นักลงทนุ คร้์สอนภาษา

ara.ac.nz/language-and-education

ara.ac.nz/outdoor-ed

อาเธอร์ ์มาชีาโด์ | ประเทศึบราซิีล
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณั์ฑิิตชีั�นสง้สาขาความยั�งยนืและการ์
ศึึกษากลางแจ้ง

" ผมสนุีกกับการทิำาทิกุอย์า่งต์ลีอด้
การเดิ้นีทิางครั�งนีี�"
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ขั�นตอนการ์สมัคร์เร์ย่นของนักศึึกษานานาชีาติ

นโยบายการ์คืนเงิน
เร์าเขา้ใจว่าบางคร์ั�งการ์เปล่�ยนแปลงเก่�ยวกับสขุภาพื่หร์อืสถานการ์ณ์ต่์างๆ สามาร์ถสง่ผลต่อแผนการ์ศึึกษาของท่านท่�สถาบนัของเร์า จึงเป็นเร์ื�องสำาคัญ
ท่�ท่านจะต้องทำาความเขา้ใจนโยบายการ์คืนเงินของ Ara ท่�ขึ�นอย้กั่บ 'พีาธุการศูกึษา' ของนักศึึกษา ซีึ�งก็คือร์ะยะเวลาของหลักสต้ร์ดั์งร์ะบุในร์ายการ์ค่า
ธร์ร์มเน่ยม และได้์ม่การ์ยอมร์บัโด์ยการ์ชีำาร์ะเงินและการ์สมัคร์เร์ย่น ตาร์างสำาหร์บัคำานวณ์จำานวนเงินท่�สามาร์ถคืนได้์แสด์งอย้ใ่นด้์านล่างน่�

เหต์ผุลีในีการพีจิารณาค้นีเงินี จำานีวนีเงินีทีิ�ค้นี (ค่าเล่ีาเรยี์นี) ค่าธุรรมเนียี์มการ
จัด้หาทีิ�พีกั

เอกสารทีิ�นัีกศูกึษาต้์องสง่

นักศึึกษาถอนร์ายวิชีาเร์ย่น ก่อนี วันีเริ�มเรยี์นี ของพื่าธการ์
ศึึกษา

คืนเงินเต็มจำานวนหากค่า
ธร์ร์มเน่ยมลงทะเบย่นน้อยกว่า 
NZ$500

ไม่คืนเงิน
เอกสาร์ถอนร์ายวิชีาเร์ย่นท่�กร์อก
ร์ายละเอ่ยด์คร์บถ้วน (แบบฟอร์์มขอปรั์บ
เปล่�ยนร์ายละเอ่ยด์การ์สมัคร์เร์ย่น) 

แลีะ

คำาขอถอนร์ายวิชีาเป็นลายลักษณ์์
อักษร์ (โด์ยการ์สง่อ่เมลหร์อืหนังสอืไปยงั 
intladmissions@ara.ac.nz)

 นักศึึกษาถอนร์ายวิชีาเร์ย่น ภาย์ในีเจ็ด้วันีแรกต์ามป็ฏิิทิินี ของ
การ์เร์ิ�มต้นพื่าธการ์ศึึกษา

80% ของค่าเล่าเร์ย่นท่�ชีำาร์ะเอา
ไว้แล้ว (ค่าเล่าเร์ย่น 20% จะหักไว้เป็นค่า
ด์ำาเนินการ์) 

ไม่คืนเงิน

นักศึึกษาถอนร์ายวิชีาเร์ย่นหลังวันท่�เจ็ด์ตามปฏิิทินของการ์เร์ิ�ม
ต้นพื่าธการ์ศึึกษา

ไมคื่นเงิน ไม่คืนเงิน

ยื�นขอว่ซีา่ไมผ่า่นหร์อืไมไ่ด้์ร์บัการ์อนุมัติจากสำานักงานบริ์การ์
เขา้เมืองแหง่นิวซีแ่ลนด์์

คืนเงินเต็มจำานวนหากค่า
ธร์ร์มเน่ยมลงทะเบย่นน้อยกว่า 
$500

ไม่คืนเงิน

หนังสอืแจ้งอยา่งเป็นทางการ์จาก
สำานักงานบร์กิาร์เขา้เมืองแหง่
นิวซีแ่ลนด์์ท่�ร์ะบุว่าการ์ยื�นขอว่ซีา่
นักศึึกษาได้์ร์บัการ์ปฏิิเสธ

สำานักงานบร์กิาร์เขา้เมืองแห่งนิวซ่ีแลนด์์ปฏิิเสธการ์ต่ออายุว่ซีา่
นักศึึกษาเนื�องจากเวลาเข้าเร์ย่นตำากว่าเกณ์ฑ์ิ ผลการ์ศึึกษาไม่
เป็นท่�นา่พื่งึพื่อใจ และ/หร์อืยื�นขอว่ซีา่ล่าช้ีากว่ากำาหนด์ (มาตร์า 
61) 

80% ของค่าเล่าเร์ย่นท่�ชีำาร์ะเอา
ไว้แล้ว (หักค่าเล่าเร์ย่น 20%) หรอ้ คืน
เงินตามสดั์สว่นโด์ยคิด์จากวันท่�
เขา้เร์ย่นวันสดุ์ท้าย 

ไม่คืนเงิน หนังสอืแจ้งอยา่งเป็นทางการ์จาก
สำานักงานบร์กิาร์เขา้เมืองแหง่
นิวซีแ่ลนด์์ท่�ร์ะบุว่าการ์ยื�นขอว่ซีา่
นักศึึกษาได้์ร์บัการ์ปฏิิเสธ

การ์ยกเลิกการ์สมัคร์เร์ย่นโด์ย Ara ไมคื่นเงิน ไม่คืนเงิน หนังสอืยกเลิกการ์สมัคร์เร์ย่น

เหตผุลด้์านความเห็นใจ (จะม่การ์พื่จิาร์ณ์าต่อเมื�อสถานการ์ณ์ใ์นการ์ถอน
ร์ายวิชีาเร์ย่นอย้น่อกเหนือการ์ควบคุมของนักศึึกษา และเป็นไปตามขอ้กำาหนด์ของ 
การ์พื่จิาร์ณ์าร์ะดั์บการ์ถอนร์ายวิชีาเร่์ยน หร์อืนโยบายการ์คืนเงินค่าธร์ร์มเน่ยมซีึ�ง
ร์วมถึงนโยบายเก่�ยวกับเหตผุลด้์านความเห็นใจด้์วย)

จำานวนเงินท่�คืนให้จะพื่จิาร์ณ์า
เป็นแต่ละกร์ณ์ไ่ป

การ์ตัด์สนิใจคืนเงิน
จะพื่จิาร์ณ์าเป็นแต่ละ
กร์ณ์ไ่ป

เอกสาร์ปร์ะกอบการ์ยื�นเร์ื�องขอคืน
เงินและแบบฟอร์ม์ขอร์บัพื่จิาร์ณ์าคืน
เงินด้์วยเหตผุลด้์านความเห็นใจ

ara.ac.nz/refund-policy

สำานักงานร์บันักศึึกษานานาชีาติจะปร์ะเมินขอ้ม้ลการ์สมัคร์เร์ย่นของท่าน ท่านจะได้์ร์บัอ่เมลหากม่
การ์ร้์องขอขอ้ม้ลเพื่ิ�มเติม เร์าอาจแนะนำาพื่าธเวยก์าร์ศึึกษาอื�นให้กับท่าน หากพื่าธเวยท่์�ท่านเลือกไม่
เหมาะสมกับท่าน จากนั�นเร์าจึงจะออกเอกสาร์ตอบร์บัให้กับท่าน

ขั�นีต์อนีทีิ�หนึี�ง
การสง่ใบสมคัร

กร์อกใบสมัคร์แบบออนไลน์ ดิ์จิตัล หร์อืฉบบั
พื่มิพื่์

ตร์วจสอบว่าท่านได้์กร์อกร์ายละเอ่ยด์ทกุสว่นใน
ใบสมัคร์และแนบเอกสาร์ท่�จำาเป็นทั�งหมด์คร์บ

ถ้วนแล้ว

สง่ใบสมัคร์ (ผ่านร์ะบบออนไลน์ อ่เมล หร์อื
ไปร์ษณ์ย์่)

ขั�นีต์อนีทีิ�สาม
การเดิ้นีทิางมาย์งันิีวซีแีลีนีด์้

ได้์ร์บัเอกสาร์ยืนยนัตอบร์บัการ์เข้าพัื่ก (หาก
ร์อ้งขอ)

ร์ายงานตัวต่อฝ่่ายร์บัสมัคร์และลงทะเบย่น
นักศึึกษาพื่ร์อ้มกับแนบพื่าสปอร์ต์ ว่ซีา่ และใบ

แสด์งผลการ์เร์ย่นของท่าน

เดิ์นทางมาถึงนิวซีแ่ลนด์์

เขา้ร์ว่มการ์ปฐมนิเทศึ

เร์ิ�มการ์เข้าเร์ย่นในชัี�นเร์ย่น

ให้ขอ้ม้ลการ์เดิ์นทางเข้าปร์ะเทศึแก่เจ้าหน้าท่�
ของสำานักงานร์บันักศึึกษานานาชีาติ

ขั�นีต์อนีทีิ�สอง
การเต์รยี์มความพีรอ้มเร้�องวีซีา่

ยื�นคำาขอว่ซีา่ได้์ท่� immigration.govt.nz

ชีำาร์ะค่าธร์ร์มเน่ยม เว้นแต่ปร์ะเทศึของท่านจะ
กำาหนด์เงื�อนไขว่าต้องได้์ร์บัการ์อนุมัติในหลัก
การ์ (AIP) จากสำานักงานบร์กิาร์เข้าเมืองแห่ง
นิวซ่ีแลนด์์ก่อน ปร์ะเทศึเหล่าน่�ต้องชีำาร์ะค่า

ธร์ร์มเน่ยมทันท่ท่�ได้์ร์บัการ์อนุมัติ AIP

ได้์ร์บัหนังสอืตอบร์บัเข้าเร์ย่น

ได้์ร์บัหนังสอืตอบร์บัเข้าเร์ย่นแบบไม่ม่เงื�อนไข



33

วันท่�และค่าธร์ร์มเน่ยม 2021
หลัีกสูต์รภาษาอังกฤษ

หลัีกสูต์ร ระย์ะเวลีา วันีเริ�มเรยี์นี ค่า
ธุรรมเนียี์ม

ค่าธร์ร์มเน่ยมลงทะเบย่น $250

การ์เก็บภาษ่บร์กิาร์สำาหร์บั
นักศึึกษา $8 ต่อสปัด์าห์

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
การ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS
(ไมร่์วมค่าธร์ร์มเน่ยม การ์สอบ 
IELTS)

4 สปัด์าห์ 
(อยา่งน้อย)

ทกุวันจันทร์์
เร์ิ�ม 11 มค.
สิ�นสดุ์ 17 ธค.

$390 ต่อ
สปัด์าห์

ภาษาอังกฤษร์ว่มกับงาน
อาสาสมัคร์ 8 สปัด์าห์ ยดื์หยุน่ $3,120 

ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์จัด์ให้
เขา้ทำางาน $275

NZCEL
(ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซ่ีแลนด์์
สาขาภาษาอังกฤษ)

18 
สปัด์าห์

ร์ะดั์บ 3: 15 กพื่., 26 กค.
ร์ะดั์บ 3 ปร์ะยุกต์: 15 
กพื่., 26 กค.
ร์ะดั์บ 4 วิชีาการ์: 15 
กพื่., 26 กค., 6 กย.
ร์ะดั์บ 5: 15 กพื่., 26 
กค., 6 กย.

$8,225 ต่อ
ภาคเร์ย่น

CELTA 4 สปัด์าห์ 28 พื่ฤษภาคม – 25 
มิถนุายน

โปร์ด์สอบถาม

หลักสต้ร์กลุ่มท่�จัด์ตาม
ความต้องการ์

4 สปัด์าห์ 
(อยา่งน้อย) โปร์ด์สอบถาม โปร์ด์สอบถาม

ค่าธุรรมเนียี์มสอบ
ค่าธร์ร์มเน่ยมสอบ IELTS $385

ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์สอบวัด์ร์ะดั์บภาษาอังกฤษ Pearson $385

ค่าธุรรมเนียี์มอ้�นีๆ
การ์เก็บภาษ่บร์กิาร์สำาหร์บันักศึึกษา (หลักสต้ร์เมนสตร์ม่) $320

การ์ยื�นขอว่ซีา่ศึึกษา $255

ท่�จอด์ร์ถสำาหร์บันักศึึกษา $5 ต่อวัน

หมายเหต ุโปร์ด์ใชีเ้ป็นแนวทางเท่านั�น ค่าธร์ร์มเน่ยมอาจม่การ์
เปล่�ยนแปลงโด์ยไม่แจ้งให้ทร์าบล่วงหน้า

วันหยุด์นักขตัฤกษ์
วันปีใหม่ ศุึกร์ ์1 มกร์าคม 

วันหลังวันปีใหม่ เสาร์ ์2 มกร์าคม

วันไวตางิ จันทร์ ์8 กุมภาพัื่นธ์

วันก้๊ด์ฟร์ายเด์ย์ ศุึกร์ ์2 เมษายน

วันจันทร์วั์นอ่สเตอร์์ จันทร์ ์5 เมษายน

วันแอนแซีค (ชีด์เชีย) จันทร์ ์26 เมษายน

วันพื่ร์ะร์าชีสมภพื่ของสมเด็์จพื่ร์ะร์าชิีน่ จันทร์ ์7 มิถนุายน

วันคร์บร์อบปีของเขตแคนเทอร์เ์บอร์่�
ตอนใต้ จันทร์ ์27 กันยายน

วันแร์งงาน จันทร์ ์25 ตุลาคม

วันคร์บร์อบปีของเขตแคนเทอร์เ์บอร์่� ศุึกร์ ์12 พื่ฤศึจิกายน

วันคร์สิต์มาส เสาร์ ์25 ธนัวาคม

วันบอกซีิ�งเด์ย์ อาทิตย ์26 ธนัวาคม

ค่าใชิจ่้าย์ในีการด้ำารงชิวิีต์
เร์าขอแนะนำาให้ท่านเตร์ย่มงบปร์ะมาณ์ $1250 ต่อเดื์อนไว้สำาหร์บัเป็นค่า
ใชีจ่้ายในการ์ด์ำาร์งชีวิ่ตซีึ�งร์วมค่าท่�พื่กัและค่าใชีจ่้ายในการ์ด์ำาร์งชีวิ่ตทั�วไป

โฮมสเต์ย์์ ไครสต์์เชิริช์ิ ทิิมารู

ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์จัด์หาท่�พื่กั/ 
ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์แนะนำา
การ์จัด์หาท่�พื่กัแบบคร์อบคร์วัโฮมสเตยทั์�งหมด์ จาก
ภายนอกนิวซ่ีแลนด์์ (ร์วมการ์ไปรั์บท่�สนามบนิ การ์
ปฐมนิเทศึ และชุีด์เอกสาร์และอุปกร์ณ์ส์ำาหร์บัผ้้เดิ์น
ทางมาถึง) 
หมายเหต ุAra คิด์ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์จัด์หาท่�พื่กั 10% 
สำาหร์บัการ์บริ์หาร์จัด์การ์ 

$320 $320

การ์ไปพื่บท่�สนามบนิและการ์พื่าไปสง่ยงัคร์อบคร์วัโฮม
สเตย์ในทิมาร้์ (เท่�ยวเด่์ยว) – $60

ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์จัด์หาท่�พื่กั  
(อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์)
(ร์วมอาหาร์ 2 มื�อในร์ะหว่างสปัด์าห์และ 3 มื�อในวันหยุด์
สดุ์สปัด์าห์)

$270 $270

ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์จัด์หาท่�พื่กั
(ร์วมอาหาร์ 3 มื�อต่อวัน)

$300 $280

การขนีส่ง ไครสต์์เชิริช์ิ ทิิมารู

ค่าร์ถปร์ะจำาทาง (ใช้ีบตัร์ Metrocard) – เดิ์นทาง
ไม่จำากัด์ $106 ต่อเดื์อน $66 ต่อเดื์อน

ค่าร์ถปร์ะจำาทาง (ใช้ีบตัร์ Metrocard) – ต่อ
สปัด์าห์เป็นอยา่งมาก $26.50 ต่อสปัด์าห์ $16.50 ต่อ

สปัด์าห์

ค่าร์ถปร์ะจำาทาง (ใช้ีบตัร์ Metrocard) $2.65 ต่อเท่�ยว $1.65 ต่อเท่�ยว

ค่าร์ถปร์ะจำาทาง (เงินสด์) $4 ต่อเท่�ยว $2.50 ต่อเท่�ยว

ป็ระกันีสขุภาพีแลีะการเดิ้นีทิาง
นักศึึกษานานาชีาติ (ร์วมถึงนักศึึกษาท่�มาเป็นกลุ่ม) ต้องม่ปร์ะกันสขุภาพื่
และการ์เดิ์นทางท่�ยงัคุ้มคร์องอย้ใ่นปัจจุบนัในขณ์ะท่�อย้ใ่นนิวซีแ่ลนด์์ ค่าใช้ี
จ่ายด้์านปร์ะกันสำาหร์บันักศึึกษาหลักสต้ร์เต็มเวลา $523.50

4 สปัด์าห์ $52.40 28 สปัด์าห์ $366.80

8 สปัด์าห์ $104.80 32 สปัด์าห์ $419.20

12 สปัด์าห์ $157.20 36 สปัด์าห์ $471.60

16 สปัด์าห์ $209.60 40 สปัด์าห์ $524.00

20 สปัด์าห์ $262.00 44 สปัด์าห์ $576.40

24 สปัด์าห์ $314.40 48 สปัด์าห์ $628.80

หมายเหต ุโปร์ด์ใชีเ้ป็นแนวทางเท่านั�น ค่าธร์ร์มเน่ยมอาจม่การ์
เปล่�ยนแปลงโด์ยไมแ่จ้งให้ทร์าบล่วงหน้า

วันีทีิ�มคีวามสำาคัญอ้�นีๆ
วิทยาเขต Ara เปิด์ทำางาน จันทร์ ์11 มกร์าคม

พื่ธิป่ร์ะสาทปร์ญิญาบตัร์วิทยาเขตทิมาร้์ พื่ฤหัสบด่์ 12 กมุภาพื่นัธ์

พื่ธิป่ร์ะสาทปร์ญิญาบตัร์ฤด์ใ้บไม้ร์ว่ง ศุึกร์ ์26 ม่นาคม

สิ�นสดุ์เวลาออมแสง อาทิตย ์4 เมษายน

Ara หยุด์ทำางาน (อังคาร์หลังวันอ่สเตอร์)์ อังคาร์ 6 เมษายน

พื่ธิป่ร์ะสาทปร์ญิญาบตัร์ฤด์ใ้บไม้ผลิ ศุึกร์ ์17 กันยายน

เร์ิ�มต้นเวลาออมแสง อาทิตย ์26 กันยายน

วิทยาเขต Ara หยุด์ทำางาน พื่ฤหัสบด่์ 23 ธนัวาคม
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ภาษาอังกฤษสำาหรบัการศูกึษาต่์อ (NZCEL)
ปร์ะกาศึน่ยบัตร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ (ทั�วไป) T 3 18 สปัด์าห์ กพื่.*/กค.* $8,225 IELTS 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
ปร์ะกาศึน่ยบัตร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ (ปร์ะยุกต์) T 3 18 สปัด์าห์ กพื่.*/กค.* $8,225 IELTS 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5
ปร์ะกาศึน่ยบัตร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ T 4 18 สปัด์าห์ กพื่.*/กค.*/กย. $8,225 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ปร์ะกาศึน่ยบัตร์แหง่นิวซีแ่ลนด์์สาขาภาษาอังกฤษ 5 18 สปัด์าห์ กพื่./กค./กย. $8,225 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ป็รบัพี้�นีฐานี

การ์ศึึกษาและการ์เตร์ย่มตัวสำาหร์บัการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่ T 3 6 เดื์อน กพื่./กค. $10,595 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์ศึึกษาและการ์เตร์ย่มตัวสำาหร์บัการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่ T 4 6 เดื์อน กพื่./กค. $10,595 IELTS 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0
สถาปั็ต์ย์กรรมศูกึษา
การ์จัด์การ์การ์ก่อสร์า้ง 7 1 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์สำาร์วจปร์มิาณ์งาน 7 1 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
สถาปัตยกร์ร์มศึึกษา 7 3 ปี กพื่. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์ก่อสร์า้ง (เน้นความชีำานาญเฉพื่าะทางด้์านการ์จัด์การ์การ์ก่อสร์า้งและการ์สำาร์วจ
ปร์มิาณ์งาน) 7 3 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

เทคโนโลยส่ถาปัตยกร์ร์ม 6 2 ปี กพื่. $22,560 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์ก่อสร์า้ง (เน้นความชีำานาญเฉพื่าะทางด้์านการ์จัด์การ์การ์ก่อสร์า้งและการ์สำาร์วจ
ปร์มิาณ์งาน) 6 2 ปี กพื่./กค. $22,560 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

ศูลิีป็ะ

ปร์ญิญาโทสาขาการ์ปฏิิบติังานศิึลปะ 9 1.5 ปี กพื่. $25,510 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

ปร์ะกาศึน่ยบัตร์บณั์ฑิิตชีั�นสง้สาขาการ์ปฏิิบติังานศิึลปะ 8 1 ปี กพื่. $25,510 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

การ์ออกแบบ (เน้นความชีำานาญเฉพื่าะทางด้์านทัศึนศิึลป์ปร์ะยุกต์ แฟชีั�น การ์
ออกแบบเคลื�อนไหว การ์ถ่ายภาพื่ และนิเทศึทัศึน์) 7 3 ปี กพื่. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

สื�อดิ์จิตัลและการ์ออกแบบ T (เท่านั�น) 5 1 ปี กพื่. $23,260 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

ความคิด์สร์า้งสร์ร์ค์ T 4 6 เดื์อน กพื่./กค. $11,630 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

สื�อดิ์จิตัลและการ์ออกแบบ T 4 6 เดื์อน กค. $11,630 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

แฟชีั�น 4 6 เดื์อน กพื่./กค. $11,630 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ธุุรกิจ

บญัชี่ 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์ปร์ะยุกต์ 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ร์ะบบสาร์สนเทศึธุร์กิจ 7 1 ปี กพื่. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์เปล่�ยนสภาพื่และการ์เปล่�ยนแปลงธุร์กิจ 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์งานอ่เวนท์ 7 1 ปี กพื่. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์งานการ์บร์กิาร์ 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์ทร์พัื่ยากร์มนุษย์ 7 1 ปี กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์ตลาด์และการ์ขาย 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์ปฏิิบติัการ์และการ์ผลิต 7 1 ปี กพื่./กค./ตค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์โคร์งการ์ 7 1 ปี กพื่./กค./ตค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์ยุทธศึาสตร์์ 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
โลจิสติคสห์ว่งโซีอุ่ปทาน 7 1 ปี กพื่./กค./ตค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์ปร์ะยุกต์ (เน้นความชีำานาญเฉพื่าะทาง) 7 3 ปี กพื่./กค. $20,520 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ธุร์กิจ 5 1 ปี กพื่./กค. $20,520 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ธุร์กิจ (การ์บร์หิาร์และเทคโนโลย)่ 4 6 เดื์อน กพื่./กค. $10,260 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ธุร์กิจ (การ์บร์หิาร์และเทคโนโลย)่ 3 6 เดื์อน กพื่./กค. $10,260 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การส้�อสารแลีะส้�อ
การ์สื�อสาร์ทางวิทยุกร์ะจายเสย่งและวิทยุโทร์ทัศึน์ 7 3 ปี กพื่. $25,100 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
คอมพีวิเต์อรแ์ลีะ ICT
เทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลยก่าร์สื�อสาร์ 7 1 ปี กพื่./กค. $22,660 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
เทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลยก่าร์สื�อสาร์ 7 3 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์บร์หิาร์งานร์ะบบ 6 1 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์ออกแบบและการ์พื่ฒัินาเว็บ 5 1 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์สนับสนุนด้์านเทคนิคสำาหร์บัเทคโนโลยส่าร์สนเทศึ 5 1 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ความสำาคัญของเทคโนโลยส่าร์สนเทศึ* 4 6 เดื์อน กพื่./กค. $10,940 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

เกณฑ์ิการเขา้ศูกึษาหลัีกสตู์ร IELTS

สญัลัีกษณ์:  ป็ระกาศูนียี์บตั์ร  อนุีป็รญิญา  ป็รญิญาต์รี  ป็ระกาศูนียี์บตั์รบณัฑิิต์ หลัีงป็รญิญาต์รี  ป็รญิญาโทิ
**เกณ์ฑ์ิการ์เขา้ศึึกษาและค่าธร์ร์มเน่ยมอาจเปล่�ยนแปลงได้์
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วิศูวกรรมศูาสต์ร์
การ์ออกแบบโด์ยใช้ีคอมพื่วิเตอร์ช์ีว่ย 7 1 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
เทคโนโลยวิ่ศึวกร์ร์ม (ไฟฟา้) 7 3 ปี กพื่. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
เทคโนโลยวิ่ศึวกร์ร์ม (โยธา) 7 3 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
เทคโนโลยวิ่ศึวกร์ร์ม (เคร์ื�องกล) 7 3 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0
วิศึวกร์ร์มศึาสตร์ ์(ไฟฟา้) 6 2 ปี กพื่. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิศึวกร์ร์มศึาสตร์ ์(โยธา) 6 2 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิศึวกร์ร์มศึาสตร์ ์(เคร์ื�องกล) 6 2 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
งานีการบรกิารแลีะอุต์สาหกรรมการบรกิาร

การ์จัด์การ์งานการ์บร์กิาร์ 7 1 ปี กพื่./กค. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์ท่องเท่�ยวร์ะหว่างปร์ะเทศึและการ์จัด์การ์งานการ์บร์กิาร์ 7 3 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์จัด์การ์งานการ์บร์กิาร์ 5 & 6 2 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์ปร์ะกอบอาหาร์ (ก้าวหน้า) - เน้นการ์ปร์ะกอบอาหาร์ T 4 & 5 2 ปี กพื่./กค. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์ปร์ะกอบอาหาร์ (ก้าวหน้า) - เน้นแบบปาติซีเิย่ T 4 & 5 2 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์อบขนมปัง (มือสมัคร์เล่น) (ผ้้อบขนมปังเป็นอาชีพ่ื่) T 4 1 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์บร์กิาร์อาหาร์และเคร์ื�องดื์�ม 3 & 4 1 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์ท่องเท่�ยวและการ์เดิ์นทาง 3 & 4 1 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การแต่์งผมแลีะเสรมิสวย์
การ์เสร์มิความงาม 5 1 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์เสร์มิความงาม T 4 1 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
สขุภาพี

การ์พื่ยาบาล 9 2 ปี กพื่./กค. $26,040 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การ์ปฏิิบติังานสขุภาพื่ 8 1 ปี กพื่./กค. $26,040 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การ์พื่ยาบาล 7 1 ปี กพื่./กค. $23,730 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การ์สร์า้งภาพื่ทางการ์แพื่ทย์ 7 3 ปี กพื่. $23,730 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ผด์งุคร์ร์ภ์ 7 3 ปี กพื่ $31,580 IELTS 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0
สขุภาพื่ของร์ะบบกล้ามเนื�อและกร์ะด์ก้ 7 3 ปี กพื่. $23,730 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์พื่ยาบาล T 7 3 ปี กพื่./กค. $23,730 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
การ์พื่ยาบาล (ปร์ญิญาโทสาขาวิทยาศึาสตร์สุ์ขภาพื่ การ์ปฏิิบติังานวิชีาชีพ่ื่) 7 2 ปี กพื่. สอบถาม IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
สงัคมสงัเคร์าะห์ 7 4 ปี กพื่. $23,730 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
ผ้้ชีว่ยพื่ยาบาล 5 1.5 ปี ม่ค $23,260 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
สขุภาพื่และสขุภาวะ (การ์บร์กิาร์สงัคมและชุีมชีน) 4 1 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์ออกกำาลังกาย 4 6 เดื์อน กพื่./กค. $11,610 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ภาษาแลีะการศูกึษา
ภาษา (ภาษาญ่�ปุ่น) 7 3 ปี กพื่. $21,880 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์สอนภาษาอังกฤษให้แก่ผ้้เร์ย่นท่�ไมไ่ด้์ใช้ีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม ่
(CELTA) 5 1 เดื์อน พื่ค $5,068 IELTS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

ภาษาญ่�ปุ่น 4 1 ปี กพื่. $21,880 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
ภาษาญ่�ปุ่น (พื่ื�นฐาน) 3 6 เดื์อน กพื่. $10,940 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
การศูกึษากลีางแจ้ง
การ์ฝึ่กฝ่นแบบยั�งยนื 9 1.5 ปี กพื่./กค. $25,510 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
การ์ฝึ่กฝ่นแบบยั�งยนื 8 1 ปี กพื่./กค. $25,510 IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0
ความยั�งยนืและการ์ศึึกษากลางแจ้ง 7 1 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ความยั�งยนืและการ์ศึึกษากลางแจ้ง 7 3 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
การ์ศึึกษากลางแจ้งและการ์ผจญภัย (ทักษะหลากหลาย) 5 1 ปี กพื่./กค. $23,260 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การแสด้ง
ศิึลปะการ์ด์นตร์่ 7 3 ปี กพื่. $22,560 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ศิึลปะการ์แสด์ง (ละคร์เพื่ลง) 7 3 ปี กพื่. $22,560 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
ด์นตร์่ 4 1 ปี กพื่. $22,560 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
วิทิย์าศูาสต์ร์
เทคโนโลยห้่องปฏิิบติัการ์ 7 1 ปี กพื่./กค. $23,720 IELTS 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5
วิทยาศึาสตร์ป์ร์ะยุกต์ 7 3 ปี กพื่./กค. $23,720 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิทยาศึาสตร์ป์ร์ะยุกต์ 6 1 ปี กพื่./กค. $21,190 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
วิทยาศึาสตร์ป์ร์ะยุกต์ 5 1 ปี กพื่./กค. $21,190 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์พื่ยาบาลสตัว์ 6 1 ปี กพื่. $21,310 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
เทคโนโลยสั่ตว์ (สาขางานผ้้ชีว่ยพื่ยาบาลสัตว์) 5 1 ปี กพื่. $21,190 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0
การ์จัด์การ์สตัว์ สาขาสตัว์เล่�ยง 4 1 ปี กพื่. $21,190 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

เกณฑ์ิการเขา้ศูกึษาหลัีกสตู์ร IELTS
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เง้�อนีไขในี "ระเบยี์บป็ฏิิบติั์"
Ara ได้์ให้ความตกลงในการ์ปฏิิบติัตามและม่พื่นัธะกับกร์ะทร์วงศึึกษาธกิาร์ ("การ์
ให้ความด์แ้ละเอาใจใสแ่ก่นักเร์ย่นนักศึึกษานานาชีาติ") "ร์ะเบย่บปฏิิบติั" ค.ศึ. 2016 
ท่�บร์หิาร์โด์ยสำานักงานคณุ์วุฒิแิหง่นิวซีแ่ลนด์์ (NZQA) ท่านสามาร์ถขอร์บัเอกสาร์ 
"ร์ะเบย่บปฏิิบติัฯ" ดั์งกล่าวได้์ท่�สถาบนัน่� หร์อืจากเว็บไซีท์ของ NZQA ท่�
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/

การเขา้เมอ้ง
ร์ายละเอ่ยด์คร์บถ้วนเก่�ยวกับเงื�อนไขว่ซีา่และใบอนุญาต คำาแนะนำาเก่�ยวกับสทิธใิน
การ์รั์บจ้างทำางานในนิวซ่ีแลนด์์ในขณ์ะท่�กำาลังศึึกษา และเงื�อนไขในการ์ร์ายงานเหล่า
น่�สามาร์ถหาได้์ท่�สำานักงานบร์กิาร์เขา้เมืองแหง่นิวซีแ่ลนด์์ และเขา้ไปด์ไ้ด้์ท่� 
immigration.govt.nz

คณุสมบติั์สำาหรบับรกิารสขุภาพี
นักศึึกษานานาชีาติสว่นใหญไ่มม่่สทิธริ์บับร์กิาร์สขุภาพื่ของร์ฐัในขณ์ะท่�อย้ใ่น
นิวซีแ่ลนด์์ หากท่านร์บัการ์ร์กัษาพื่ยาบาลในร์ะหว่างท่�ท่านมาเย่�ยมเยอืน ท่านอาจ
ต้องร์บัผิด์ชีอบค่าใชีจ่้ายในการ์ร์กัษาเหล่านั�นทั�งหมด์เอง ร์ายละเอ่ยด์คร์บถ้วนเก่�ยว
กับสทิธใินการ์ร์บับร์กิาร์สขุภาพื่ของร์ฐัสามาร์ถหาได้์ท่�กร์ะทร์วงสขุภาพื่ และสามาร์ถ
เขา้ไปด์ไ้ด้์ท่� 
health.govt.nz

การป็ระกันีอุบติั์เหต์ุ
หนว่ยงาน Accident Compensation Corporation เป็นผ้้ให้การ์ปร์ะกันอุบติัเหตุ
สำาหร์บัชีาวนิวซีแ่ลนด์์ทั�งหมด์ ผ้้พื่กัอาศัึยถาวร์ ร์วมถึงผ้้ท่�มาเย่�ยมเยอืนนิวซ่ีแลนด์์
ชีั�วคร์าว แต่ท่านอาจยงัต้องร์บัผิด์ชีอบค่าใชีจ่้ายทางการ์แพื่ทยแ์ละท่�เก่�ยวขอ้งอื�นเอง
ทั�งหมด์ ร์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติมสามาร์ถเขา้ไปด์ไ้ด้์ท่�เว็บไซีท์ของ ACC ได้์ท่� 
acc.co.nz 

การป็ระกันีสุขภาพี
Ara ตั�งเงื�อนไขให้นักศึึกษานานาชีาติทกุคนต้องม่การ์ปร์ะกันสขุภาพื่และการ์เดิ์น
ทางอยา่งคร์อบคลมุ ซีึ�งเป็นเงื�อนไขตามกฎีหมาย ภายใต้กร์ะทร์วงศึึกษาธกิาร์แหง่
นิวซีแ่ลนด์์ใน "ร์ะเบย่บปฏิิบติัของนิวซีแ่ลนด์์ในการ์ให้ความ ด์แ้ละเอาใจใสแ่ก่
นักเร์ย่นนักศึึกษานานาชีาติ" Ara ขอแนะนำาบร์กิาร์ปร์ะกันของ Allianz StudentPlus 
ซีงึจัด์กร์มธร์ร์ม์ให้เหมาะกับนักศึึกษาของเร์าเป็นการ์เฉพื่าะ สามาร์ถหาร์ายละเอ่ยด์
เพื่ิ�มเติมได้์ท่�
ara.ac.nz/insurance
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