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It’s my pleasure to be able to provide an 
introduction in this 2023 prospectus and welcome 
you to Te Pūkenga, nei te reo rāhiri e rere atu ana 
– nau piki mai, nau kake mai ki Te Pūkenga. 

In 2020, the government reviewed the vocational 
education system in Aotearoa New Zealand and 
made some significant changes for how it would 
work in the future.

One of those changes was the creation of 
Te Pūkenga, New Zealand Institute of Skills and 
Technology. The change meant that all of the 
country’s Kura Tini, Institutes of Technology 
and Polytechnics such as Ara as well as some 
of the country’s Industry Training Organisations 
which focus on work-based learning such 
as apprenticeships, will now sit within one 
organisation – Te Pūkenga.

By bringing these organisations together, it means 
we can create a national network of on-the-job, 
on campus and online learning opportunities that 
give learners more choice and flexibility in what, 
where and how they learn throughout Aotearoa 
New Zealand.

For those of you thinking of enroling with Ara for 
study in 2023, this means you are going to be 
enroling with a national organisation and you will 
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receive a qualification from Aotearoa New Zealand’s 
largest education provider, Te Pūkenga.

You’ll still be able to study in Canterbury but 
you’ll have the additional benefits that come from 
being part of a national network – such as more 
support, more study options and increased ability 
to switch between different types of learning if your 
circumstances change.

A national network means we can plan better for 
the future needs of Aotearoa. We want to make 
sure that when you enrol in a programme, you 
are gaining skills that are needed by Aotearoa and 
around the world – giving you more job security and 
ultimately increasing your opportunities for success.

Our transformation is a journey that will take time 
but one thing is clear, everything we do is centred 
around our learners and their whānau. We have 
a relentless focus of equity and we’re setting the 
foundations to deliver to Te Tiriti o Waitangi and its 
principles, and most importantly to the aspirations 
of Māori learners, their whānau, and iwi/hapū.

Throughout this prospectus you may notice that 
a number of programmes are changing.

We are unifying programmes to make sure they are 
consistent across the country. This means if your 
circumstances change, you’ll be able to continue 
with your study rather than having to start again. 
It’s just one of the ways we are working to make 
learning fit around life, rather than making life fit 
around learning.

Whether you’re looking to continue with your study 
or try something fresh, we look forward to you 
joining Te Pūkenga whānau and being part of this 
transformational journey with us. 

Mā te kimi ka kite. Mā te kite ka mōhio. Mā te mōhio 
ka mārama – Seek and discover. Discover and know. 
Know the world of light is yours to behold.

If you have any questions or want to find out more 
about Te Pūkenga, visit our website tepukenga.ac.nz 
or email us at info@tepukenga.ac.nz – we’d love to 
hear from you.

Kia ora huihui mai 
tātou.

tepūkenga.ac.nz
Learn with purpose

Te Pūkenga is building a national network of integrated learning in Aotearoa 
New Zealand that better meets the needs of learners, their whānau, employers 
and the community.

By bringing together on-the-job, on campus and online learning, Te Pūkenga is 
creating a network that gives learners more choices and flexibility in what, where 
and how they learn.

Nau mai haere mai ki  
Te Pūkenga
Welcome to Te Pūkenga

Please note our programmes of study are currently under review as part of the reform of vocational education training. The objective is to provide 
one programme for Te Pūkenga that is portable, consistent, and more closely aligned with the needs of industry. As the review is ongoing, this 
prospectus is correct at the time of publishing but the courses outlined may change over time.
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เค่ย โอร์า ยนิด์ต้่อนร์บัส่ ่Ara
ในฐานะร์กัษาการ์ปร์ะธานบร์หิาร์ กร์ะผมมค่วาม 
ยนิด์ท่่�จะแนะนำาใหท้า่นได์ร้์บัทร์าบเก่�ยวกบัตัวเลอืก 
ทางการ์ศึึกษาท่�หลากหลายน่าสนใจท่�ทาง  
Ara (อาร์า) ก่อตั�งมาเพื่ื�อท้าทายความคิด์และ
เสร์มิสร์า้งความใฝ่่ร์่ ้ความท่่มเทและความม่ง่มั�น
ของเร์าท่�จะทำาทก่สิ�งใหด้์ท่่�สด่์ ทำาให ้Ara ยนือย่ ่
ในแนวหน้าของการ์เร์ย่นด์า้นอาชีว่ศึึกษาและ 
การ์เร์ย่นเชีงิปร์ะย่กต์ในร์ะด์บัโลก

การ์ด์แ่ลและสร์ร์ค์สร์า้งนักคิด์ท่�ยิ�งใหญ่จำาเป็น 
ต้องใหค้วามเอาใจใสเ่ปน็ร์ายบ่คคล และเร์าภาคภม่ ิ
ใจอยา่งยิ�งกับชีั�นเร์ย่นท่�สง่เสร์มิปร์ะสบการ์ณ ์
การ์เร์ย่นร์่ข้องแต่ละบ่คคลอยา่งแท้จร์งิ 

เร์าอย่ใ่นธ่ร์กิจท่�หลอ่หลอมชีว่ติ สร์า้งผ่น้ำา และ
ปลก่ฝั่งผ่บ่้กเบกิทางสงัคม เร์าจงึหวงัวา่จะได์ ้
แบง่ปันความร์่แ้ละปร์ะสบการ์ณ์ท่�เร์ามอ่ย่อ่ยา่ง 
หาไมไ่ด์ใ้หก้ับท่าน

ดารเ์รน มทิิเชิล
ร์กัษาการ์ปร์ะธานบร์หิาร์
Ara Institute of Canterbury

หมายเหต:่ นับจากปี 2023 Ara Institute of Canterbury Ltd จะกลายเป็นสว่นหนึ�งของ Te 

Pūkenga – สถาบนัทักษะและเทคโนโลยน่ิวซีแ่ลนด์ ์ปัจจ่บนัหลกัสต่ร์ในโบร์ชีวัร์น์่�อย่ภ่ายใต้กร์ะบวนการ์
ตร์วจสอบซีึ�งเป็นสว่นหนึ�งของการ์ปฏิิร์ป่หลกัสต่ร์การ์ฝึ่กอบร์มร์ะด์บัอาชีว่ศึึกษา วตัถป่ร์ะสงค์คือเพื่ื�อ
จดั์ทำาหลกัสต่ร์ของ Te Pūkenga ใหเ้ป็นหนึ�งเด์ย่วกันและสามาร์ถเคลื�อนยา้ยได์ ้มค่วามสอด์คลอ้ง และ
ตอบสนองความต้องการ์ในอ่ตสาหกร์ร์มได์เ้ป็นอยา่งด์ ่ในขณะท่�การ์ตร์วจสอบอย่ร่์ะหวา่งด์ำาเนินการ์ 
ขอ้ม่ลน่�ถือวา่ถก่ต้อง ณ เวลาท่�เผยแพื่ร์ ่แต่หลกัสต่ร์ท่�ร์ะบ่ไวอ้าจมก่าร์เปล่�ยนแปลงในอนาคต

ศููนย์ก์ารสอบภาษาอังกฤษท่ิ�ได้รบัการรบัรองมอบหมาย์
Ara เป็นศ่ึนยก์าร์สอบท่�ได์ร้์บัการ์ร์บัร์องสำาหร์บัการ์สอบ IELTS การ์สอบวดั์ร์ะด์บัภาษาอังกฤษ 
Pearson และ OET ผ่ป้ร์ะสานงานการ์สอบของเร์าสามาร์ถชีว่ยเหลอืท่านในการ์ลงทะเบย่นสอบ 

Ara เป็็นสมาชิกิของ
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เก่�ยวกับ Ara
Ara Institute of Canterbury (อาร์า อินสติ
ติวท์ อ๊อฟ แคนเทอร์เ์บอร์่�) เป็นผ่ใ้หก้าร์ศึึกษา
ร์ะด์บัอ่ด์มศึึกษาท่�ใหญ่ท่�สด่์ในเขตเกาะใต้ของ
นิวซีแ่ลนด์ ์นักศึึกษานานาชีาติจะได์ศึ้ึกษากับเร์า 
ท่�วทิยาเขตไคร์สต์เชีริ์ช์ีและทิมาร์่

ในฐานะท่�เป็นนักศึึกษาของ Ara ท่านจะร์่ส้กึวา่
ตนเองเป็นสว่นหนึ�งอยา่งแท้จร์งิภายในสภาพื่
แวด์ลอ้มท่�ยอมร์บัความแตกต่างและมค่วาม
หลากหลายทางวฒันธร์ร์ม ท่านจะไมไ่ด์เ้ป็นเพื่ย่ง
บ่คคลทั�วไปท่�ไมม่ค่วามสำาคัญ แต่คณาจาร์ยแ์ละ
บ่คลากร์ท่านอื�นๆ จะทำาความร์่จ้กักับท่าน และ
เนื�องจากชีั�นเร์ย่นมข่นาด์เลก็ ท่านจะได์ร้์่จ้กักับ
เพื่ื�อนร์ว่มชีั�นของท่านด์ว้ย

ร์ะหวา่งการ์ศึึกษา เร์าจะฝึ่กทักษะท่�นายจา้ง
ต้องการ์ใหแ้ก่ท่านและมอบโอกาสในการ์เขา้
ทำางานซีึ�งเป็นการ์เตร์ย่มความพื่ร์อ้มใหท้่าน
สำาหร์บัการ์ทำางานจร์งิ ด์ว้ยบร์กิาร์สำาหร์บั
นักศึึกษาท่�หลากหลาย เร์าจะใหก้าร์สนับสน่น 
แก่ท่านจนปร์ะสบความสำาเร์จ็ด์า้นการ์ศึึกษาและ 
ชีว่ยใหท้่านใชีเ้วลาในนิวซีแ่ลนด์ไ์ด์อ้ยา่งค่้มค่าท่�สด่์

ทำาไมจงึเลอืกเขา้เร์ย่นท่� 
Ara Institute 
of Canterbury?
Ara เป็นสถาบนัการ์ศึึกษาในกล่ม่ NZQA 1 ท่�
ร์ฐับาลนิวซีแ่ลนด์เ์ป็นเจา้ของ มส่ิ�งอำานวยความ
สะด์วกท่�ยอด์เย่�ยมในวทิยาเขตท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี  
ทิมาร์ ่แอชีเบอร์ตั์น และโออามาร์ ่มจ่ำานวน
นักศึึกษาร์ายปี 19,000 คน ร์วมนักศึึกษา
นานาชีาติ 1,800 คนต่อปี เร์าม ่

• คณ่ว่ฒริ์ะด์บัปร์ญิญาตร์แ่ละหลงัปร์ญิญาตร์่
ท่�ได์ร้์บัการ์ยอมร์บัในร์ะด์บันานาชีาติในสาขา
วชิีาท่�หลากหลาย

• คณาจาร์ยท์่�มป่ร์ะสบการ์ณ์วชิีาชีพ่ื่จร์งิและม่
เคร์อืขา่ยเชีื�อมโยงกับภาคอ่ตสาหกร์ร์ม

• ชีั�นเร์ย่นขนาด์เลก็ (ท่านจะมโ่อกาสได์ร้์่จ้กั 
กับคณาจาร์ยแ์ละคณาจาร์ยก์็จะได์ร้์่จ้กัท่าน 
เชีน่กัน)

• ทักษะท่�เป็นท่�ต้องการ์ของผ่จ้า้งงาน (ท่านจะ
พื่ร์อ้มเขา้ทำางานเมื�อท่านจบออกไป) 

• โอกาสการ์ทำางานท่�เป็นการ์เตร์ย่มความพื่ร์อ้ม
ใหก้ับท่านก่อนท่�จะเขา้ทำางานจร์งิ

มค่ณ่ว่ฒมิากกวา่ 
150 คณ่ว่ฒิ

ระดัับหลัังปรญิญาตร/ีปรญิญาโท
(1-2 ปี)

ประกาศนีียบตัรบณัฑิิตชั้ั�นีสูงู
(1- ปี)

ปรญิญาตรี
(3 ปี)

อนีุปรญิญา
(2 ปี)

ประกาศนีียบตัร
(1 ปี)

การศึกษาปรบัพื้้�นีฐานี
(6 เด์อืน/1 ปี)

ภาษาอังกฤษ
(4 - 50 สปัด์าห)์
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การศึูกษาป็รบัพื้้�นฐาน 
การ์ศึึกษาและการ์เตร์ย่มตัวสำาหร์บัการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่

พื้าณิิชิย์การและธุุรกิจ   
บญัชี่
ธ่ร์กิจปร์ะย่กต์
การ์จดั์การ์ปร์ะย่กต์
บร์หิาร์ธ่ร์กิจ
ร์ะบบสาร์สนเทศึธ่ร์กิจ
การ์จดั์การ์งานอ่เวนท์
การ์จดั์การ์ร์ะด์บัต้น

การ์จดั์การ์ทร์พัื่ยากร์มน่ษย์
การ์ตลาด์และการ์ขาย
การ์จดั์การ์ปฏิิบติัการ์และการ์ผลติ
การ์จดั์การ์โคร์งการ์
การ์จดั์การ์ย่ทธศึาสตร์์
โลจสิติคสห์ว่งโซีอ่่ปทาน
การ์เปล่�ยนสภาพื่และการ์เปล่�ยนแปลง

เทิคโนโลย์ดิ่จตัิ์ล   
ร์ะบบเคร์อืขา่ยคอมพื่วิเตอร์์
ICT (เทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลยก่าร์สื�อสาร์)
ความสำาคัญของเทคโนโลยส่าร์สนเทศึ การ์สนับสน่น
ด์า้นเทคนิคสำาหร์บัเทคโนโลยส่าร์สนเทศึ
ร์ะบบเคร์อืขา่ย
การ์บร์หิาร์งานร์ะบบ
การ์ออกแบบและการ์พื่ฒันาเวบ็

งานการบรกิาร   
บร์กิาร์บาร์ก์าแฟ
อาหาร์และเคร์ื�องด์ื�ม
งานการ์บร์กิาร์
การ์จดั์การ์งานการ์บร์กิาร์

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษแบบเขม้ขน้
งานอาสาสมคัร์
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซีแ่ลนด์ส์าขาภาษาอังกฤษ (NZCEL)

การป็ระกอบอาหาร 
การ์อบขนมและปาติซีเิย่
การ์ปร์ะกอบอาหาร์แบบมอือาชีพ่ื่

แต่์งผมและเสรมิสวย์ 
ทักษะความงาม 
การ์เสร์มิความงาม
การ์เสร์มิความงามและการ์ถอนเสน้ขน
การ์จดั์แต่งทร์งผม

ทางเลอืกสำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อ
Ara มค่ณุิวุฒิริะดับป็ระกาศูน่ย์บตั์ร อนุป็รญิญา ป็รญิญาต์รแ่ละระดับหลังป็รญิญาต์รห่ลากหลาย์ไวใ้หน้ักศึูกษานานาชิาติ์ 
ได้เล้อกเรย่์น

ปร์ะกาศึน่ยบตัร์/อน่ปร์ญิญา ปร์ญิญา ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณัฑิติ/ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณัฑิติชีั�นสง่ ร์ะด์บัหลงัปร์ญิญาตร์/่ปร์ญิญาโท
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วทิิย์าศูาสต์รส์ตั์วแ์ละหอ้งป็ฏิิบติั์การ  
เทคโนโลยส่ตัว์
การ์จดั์การ์สตัว์
เทคโนโลยห่อ้งปฏิิบติัการ์
การ์พื่ยาบาลสตัว์

ภาษาและการศึูกษา   
การ์สอนภาษาอังกฤษ (CELTA)
ภาษาเมาร์่

ก่ฬาและฟิติ์เนส   
ฟติเนส 
โภชีนาการ์มน่ษย์
กิจกร์ร์มกายภาพื่และการ์สง่เสร์มิสข่ภาพื่
วทิยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬาและการ์ออกกำาลงักาย

วทิิยุ์กระจาย์เสย่์งและวทิิยุ์โทิรทัิศูน์   
วทิย่กร์ะจายเสย่งและวทิย่โทร์ทัศึน์ (วทิย่ โทร์ทัศึน์ และ
วาร์สาร์ศึาสตร์)์

การศึูกษากลางแจง้    
การ์ศึึกษากลางแจง้และการ์ผจญภัย
ความยั�งยนืและการ์ศึึกษากลางแจง้
การ์ฝึ่กฝ่นแบบยั�งยนื

สถาปั็ต์ย์กรรมศึูกษา    
เทคโนโลยส่ถาปัตยกร์ร์ม
การ์จดั์การ์การ์ก่อสร์า้ง
การ์สำาร์วจปร์มิาณงาน

การเดินทิางและการท่ิองเท่ิ�ย์ว   
การ์เด์นิทางและการ์ท่องเท่�ยว
การ์ท่องเท่�ยวร์ะหวา่งปร์ะเทศึ

วศิูวกรรมศูาสต์ร ์   
การ์ออกแบบโด์ยใชีค้อมพื่วิเตอร์ช์ีว่ย (CAD)
วศิึวกร์ร์มโยธา
วศิึวกร์ร์มไฟฟา้
วศิึวกร์ร์มเคร์ื�องกล

ศิูลป็ะการแสดง   
ศิึลปะการ์ด์นตร์่
ศิึลปะการ์แสด์ง

ศิูลป็ะและการออกแบบ   
ทัศึนศิึลปป์ร์ะย่กต์ 
ความคิด์สร์า้งสร์ร์ค์
สื�อด์จิตัิลและการ์ออกแบบ
แฟชีั�น

การ์ออกแบบภาพื่เคลื�อนไหว
การ์ถ่ายภาพื่
การ์ออกแบบนิเทศึศิึลป์

บรกิารด้านสขุภาพื้และทิางสงัคม    
การ์ออกกำาลงักาย
การ์สร์า้งภาพื่ทาง 
การ์แพื่ทย์
ผด์ง่คร์ร์ภ์

ร์ะบบกลา้มเนื�อและกร์ะด์ก่ 
การ์พื่ยาบาล
สงัคมสงเคร์าะห์



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

AE D  (Defibrillators)

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
Language 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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ทำาไมเลอืกเร์ย่นท่� ไคร์สต์เชีริ์ช์ี?

วทิยาเขตในตัวเมอืง

• สะด์วก ตั�งอย่ใ่นใจกลางเมอืง
• มส่ิ�งอำานวยความสะด์วกท่�นำาสมยั ศ่ึนยส์ง่เสร์มิด์า้นสข่ภาพื่แหง่ใหม ่ 

ร์วมถึงอาคาร์ใหมท่างวศิึวกร์ร์มและสถาปัตยกร์ร์มและศ่ึนยน์ันทนาการ์ 
และโร์งยมิแหง่ใหม่

• ท่านสามาร์ถเร์ย่นตามพื่าธเวยก์าร์ศึึกษาได์อ้ยา่งไร์ร้์อยต่อ นับตั�งแต่ 
การ์เร์ย่นหลกัสต่ร์ภาษาอังกฤษไปจนถึงการ์เร์ย่นในร์ะด์บัปร์ญิญาโท

• ท่านจะได์เ้ลา่เร์ย่นอย่ใ่นสภาพื่แวด์ลอ้มท่�มช่ีว่ติชีว่า โด์ยมผ่่ค้นมากกวา่  
50 เชีื�อชีาติ

• มก่าร์จดั์งานและกิจกร์ร์มหลายอยา่งใหแ้ก่นักศึึกษาท่�เร์ย่นท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี

Wifi ฟรีใีนวทิิย์าเขต์

ท่ิ�จอดรถสำาหรบันักศึูกษา

รา้นอาหาร/บาร์

ป็า้ย์จอดรถป็ระจำาทิาง

โรงจอดจกัรย์านท่ิ�
ป็ลอดภัย์แน่นหนา

รา้นกาแฟิ

ซููเป็อรม์ารเ์ก็ต์

ท่ิ�ทิำาการไป็รษณ่ิย์์

ศููนย์ส์ขุภาพื้

AED (เคร้�องกระต์กุหวัใจ
ด้วย์ไฟิฟิา้อัต์โนมติั์)
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สิ�งอำานวยความสะด์วกและบร์กิาร์
สำาหร์บันักศึึกษานานาชีาติ
สิ�งอำานวยความสะด์วกและบร์กิาร์ท่�หลากหลายมอ่ย่พ่ื่ร์อ้มสำาหร์บัท่านในฐานะท่�เป็นนักศึึกษานานาชีาติ

หอ้งสมุด ศููนย์ภ์าษาท่ิ�เขา้ถึงได้ด้วย์ต์นเอง บรกิารด้านการเรย่์นรูแ้ละขอ้มูล

ฟิาเรโอรา (ศููนย์น์ันทินาการ) ศููนย์แ์นะนำาอาชิพ่ื้ ศููนย์ส์ขุภาพื้

รา้นกาแฟิและรา้นอาหาร หอ้งป็ฏิิบติั์การทิางภาษาแบบดิจตัิ์ล กลุ่มศึูกษารว่มกัน

นอกเหนือจากการ์ศึึกษาแลว้ ท่านยงัสามาร์ถเขา้ร์ว่มในงาน กิจกร์ร์ม และสโมสร์ต่างๆ ได์อ่้กมากมาย 
และเมื�อท่านมาศึึกษาเลา่เร์ย่นและอย่อ่าศัึยในเขตแคนเทอร์เ์บอร์่� จะพื่บเหน็ทิวทัศึน์ธร์ร์มชีาติและ
กิจกร์ร์มการ์ผจญภัยท่�ตื�นตาท่�อย่ใ่กลเ้พื่ย่งแค่นอกปร์ะตบ่า้นของท่าน

เร์ามบ่่คลากร์ท่มงานเฉพื่าะท่�คอยใหค้วามชีว่ยเหลอืนักศึึกษานานาชีาติท่�
ศึึกษาอย่ใ่น Ara ท่มงานของเร์าสามาร์ถชีว่ยท่านได์ ้ไมว่า่จะเป็นด์า้นการ์ปร์บั
ตัวใหเ้ขา้กบัการ์อย่อ่าศัึยในนวิซีแ่ลนด์ ์ไปถึงด์า้นท่�เก่�ยวกบัการ์ศึึกษาเลา่เร์ย่น 
และหลกัสต่ร์การ์ศึึกษา หากท่านมค่วามกังวล ขอ้สงสยั หร์อืไมท่ร์าบวา่ต้อง
ปร์กึษากับผ่ใ้ด์ เร์าสามาร์ถชีว่ยเหลอืท่านหร์อืแนะนำาใหท้่านพ่ื่ด์คย่กับผ่ท้่�
สามาร์ถใหค้วามชีว่ยเหลอืแก่ท่านได์ ้เมื�อท่านใชีบ้ร์กิาร์น่� ท่�ปร์กึษาคนหนึ�งจะ
คอยทำางานร์ว่มกับท่านเพื่ื�อใหท้่านสามาร์ถสร์า้งความสมัพื่นัธก์ับท่�ปร์กึษา
เหลา่นั�นในขณะท่�กำาลงัศึึกษาเลา่เร์ย่นอย่ท่่�น่� 

เร์าพื่ร์อ้มใหค้วามชีว่ยเหลอืด์า้นภาษาแก่ท่าน บ่คลากร์ของเร์าสามาร์ถพ่ื่ด์
ภาษาเหลา่น่�ได์้

• ภาษาจน่
• ภาษาญ่�ป่น่
• ภาษาเนปาล

เร์าสามาร์ถจดั์หาความชีว่ยเหลอืด์ว้ยภาษาอื�นในกร์ณ่ท่�จำาเป็น

ท่�ปร์กึษานักศึึกษานานาชีาติ

ชีว่ตินกัศึึกษา
วทิยาเขตของเร์ามร่์า้นกาแฟด์่ๆ  หลายแหง่ 
และปฏิิทินของเร์ามกัเต็มไปด์ว้ยกจิกร์ร์มท่�
ทำาใหท้่านมโ่อกาสนา่ตื�นเต้นท่�จะได์ผ้ก่มติร์
และฝึ่กฝ่นการ์ใชีภ้าษาอังกฤษกบันกัศึึกษา
ชีาวนวิซีแ่ลนด์แ์ละนกัศึึกษานานาชีาติ 

ท่านสามาร์ถมส่ว่นร์ว่มในเทศึกาลเฉลมิ
ฉลองทางวฒันธร์ร์ม เวท่อภิปร์าย งาน
นทิร์ร์ศึการ์ งานแสด์งด์นตร์ ่อ่กทั�งชีมงาน
แสด์งคอนเสริ์ต์และกจิกร์ร์มต่างๆ ท่�จดั์ขึ�น
โด์ยกล่ม่นกัด์นตร์แ่ละศิึลปินในสถานท่�จดั์
งานของเร์า

เพื่ื�อค้นหาขอ้ม่ลเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกบัการ์ใชี้
ชีว่ติและการ์มส่ว่นร์ว่มในกจิกร์ร์มท่�น่� ท่าน
สามาร์ถด์ข่า่วสาร์ เร์ื�องร์าว และวดิ์โ่อต่างๆ 
ได์จ้ากเวบ็ไซีต์นกัศึึกษาของเร์า – 

myara.ara.ac.nz
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การ์ใชีช้ีว่ติในไคร์สต์เชีริ์ช์ี
สถานท่ี่�ท่ี่�เหมาะแก่่ก่ารใช้ช้้ว่ิติ ที่ำางาน และผ่อ่นคลาย
มก่าร์จดั์งานเทศึกาลศิึลปะ ด์นตร์ ่และวฒันธร์ร์มตลอด์ทั�งพื่ื�นท่�ในแต่ละปี และมศิ่ึลปินจากนานา
ปร์ะเทศึจดั์การ์แสด์งท่�ฮอร์น์คาสเซีลิอาร์น่าเป็นปร์ะจำา ฮากลย่ป์าร์ก์มก่ิจกร์ร์มท่�น่าตื�นตาตื�นใจตลอด์
ทั�งปี และเป็นสถานหลกัสำาหร์บัจดั์คอนเสริ์ต์ งานแสด์งสนิค้า และงานกิจกร์ร์มกลางแจง้ โร์งละคร์
ศิึลปะและการ์แสด์งได์ร้์บัความนิยมเป็นอยา่งมากในเมอืงของเร์า มก่าร์แสด์งบนเวท่และสตด่์โิอ
จำานวนมากสำาหร์บัสอนการ์เต้นหลากหลายร์ป่แบบ 

มก่าร์จดั์งานออกร์า้นจำาหน่ายอาหาร์ปร์ง่พื่เิศึษและงานฝี่มอืทก่ๆ สด่์สปัด์าห ์นอกจากน่�ร์า้นอาหาร์
และยา่นศ่ึนยก์าร์ค้าต่างๆ ในตัวเมอืงยงัแสด์งใหเ้หน็ถึงเอกลกัษณ์ทางชีาติพื่นัธ่ท์่�หลากหลายอยา่ง
ชีดั์เจน

Wi-Fi ฟิรเ่ม้�ออยู์ใ่จกลางเมอ้ง: ทก่คนสามาร์ถใชี ้Wi-Fi ได์ฟ้ร์เ่พื่ื�อการ์สตร์ม่และไมข่าด์การ์เชีื�อมต่อ
เมื�ออย่ใ่จกลางเมอืง

โปร์ด์ไปท่� christchurchnz.com/live เพื่ื�อด์ร่์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับการ์ใชีช้ีว่ติใน 
ไคร์สต์เชีริ์ช์ีและ christchurchnz.com/study เพื่ื�อด์ร่์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับการ์ศึึกษา 
ในไคร์สต์เชีริ์ช์ี

การ์จดั์งานและกิจกร์ร์ม
เมื�อเป็นนักศึึกษานานาชีาติท่� Ara ท่านจะสามาร์ถเขา้ร์ว่มกิจกร์ร์มและงานต่างๆ ได์ห้ลากหลาย  
ร์วมทั�งทำาความร์่จ้กักับผ่ค้นท่�เป็นมติร์มากมายจนท่านไมร่์่ส้กึคิด์ถึงบา้นหร์อืโด์ด์เด์่�ยว Ara คือ 
สถานท่�แหง่การ์ยอมร์บัความแตกต่างและมค่วามเป็นช่ีมชีนอยา่งแท้จร์งิ

ท่านจะได์พ้ื่บกับผ่ค้นจากนิวซีแ่ลนด์แ์ละทั�วทก่ม่มโลก ซีึ�งเป็นไปได์ว้า่บางคนอาจได์เ้ป็นเพื่ื�อนกับท่าน
ไปตลอด์ชีว่ติ ช่ีมชีนนักศึึกษานานาชีาติของเร์ามก่าร์จดั์กิจกร์ร์มเสมอ ด์ว้ยตาร์างกิจกร์ร์มและงาน
สงัคมอันน่าตื�นเต้นมากมาย เชีน่ โต้คลื�น ปีนเขา อาสาสมคัร์ แขง่ขนัก่ฬา งานเทศึกาลต่างๆ และการ์
ร์บัปร์ะทานอาหาร์

ท่านจะได์ร้์ว่มสน่กในกิจกร์ร์มมากมายพื่ร์อ้มกับผ่ค้นท่�น่าทึ�งอยา่งแน่นอน!

ara.ac.nz/international/student-life

ผ่ป้ร์ะสานงานกิจกร์ร์มนานาชีาติ 
หากท่านสนใจท่�จะเป็นผ่ป้ร์ะสานงานกิจกร์ร์มนานาชีาติ และชีว่ยนักศึึกษาคนอื�นๆ หาคำาตอบวา่ 
Ara เป็นสถานท่�ท่�เหมาะกับในการ์เร์ย่นสำาหร์บัตนหร์อืไม ่

ติด์ต่อท่มสร์า้งความผก่พื่นัของนักศึึกษาท่� Ara เพื่ื�อทร์าบขอ้ม่ลเพื่ิ�มเติมเก่�ยวกับการ์เขา้ร์ว่มท่ม

ara.ac.nz/ambassadors

ขอ้เท็จจร์งิท่�น่าสนใจ
• เมอืงท่ี่�ใหญ่ท่่ี่�สดุในเก่าะใต้

มป่ร์ะชีากร์ 396,882 คน
• อัตราค่าเช้า่

อัตร์าค่าเชีา่ในไคร์สต์เชีริ์ช์ีตำ�ากวา่ท่�โอ๊คแลนด์ ์33% 
และตำ�ากวา่ท่�เวลลงิตัน 31%

• หมิะ
มส่ถานท่�สำาหร์บัเลน่สก่และสโนวบ์อร์ด์์ 14 แหง่ภายใน
ร์ะยะเวลาขบัร์ถสามชีั�วโมง (ม ่9 แหง่ภายในร์ะยะเวลา
ขบัร์ถสองชีั�วโมง)

• ก่ารเดิน 
เสน้ทางสำาหร์บัการ์เด์นิในตัวเมอืง ร์ะยะทาง 
80 กิโลเมตร์

• สนามบินินานาช้าติ
ใชีเ้วลาขบัร์ถไปยงั CBD เพื่ย่ง 15 นาท่ เท่�ยวบนิตร์ง
จากปร์ะเทศึต่างๆ ในเอเชีย่ ตะวนัออกกลาง  
และออสเตร์เลย่ทก่วนั

• มแ่สงอาทิี่ตยอ์บิอุ่น
ค่าเฉล่�ยแสงอาทิตยอ์ย่ท่่� 2,143 ชีั�วโมงต่อปี

• พื้ื�นท่ี่�สเ่ขีย่วิ 
สวนในเมอืง 740 แหง่ คร์อบคลม่พื่ื�นท่� 
3,000 เฮกตาร์์
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ท่�พื่กัอาศัึย
หากท่ิานเป็็นนักศึูกษานานาชิาติ์ท่ิ�เดินทิางมาศึูกษาท่ิ� Ara มท่ิางเล้อกสำาหรบัท่ิ�พื้กัสองสามแบบใหท่้ิานเล้อก ซูึ�งรวมถึงท่ิ�พื้กั
แบบครอบครวัโฮมสเต์ย์แ์ละท่ิ�พื้กัของสถานศึูกษา

โฮมสเตย์
เมื�อท่านเด์นิทางมาถึง เร์าเหน็วา่ทางเลอืกท่�ด์่
ท่�สด่์คือการ์เขา้พื่กัอย่ก่ับคร์อบคร์วัโฮมสเตยใ์น
ไคร์สต์เชีริ์ช์ีหร์อืทิมาร์ ่คร์อบคร์วัโฮมสเตยม์อบ
บร์ร์ยากาศึท่�เป็นมติร์และปลอด์ภัย การ์อาศัึย
ร์ว่มกับคนท้องถิ�นยงัเป็นหนทางท่�ด์ท่่�จะยกร์ะด์บั
ภาษาอังกฤษและปร์ะสบการ์ณ์การ์ใชีช้ีว่ติใน
นิวซีแ่ลนด์์

คร์อบคร์วัโฮมสเตยท์ก่คร์อบคร์วัได์ร้์บัการ์คัด์
เลอืกอยา่งละเอ่ยด์ร์อบคอบโด์ยหน่วยงานให้
บร์กิาร์ปร์กึษาด์า้นการ์ศึึกษาปร์ะเทศึนิวซีแ่ลนด์ ์
(NZEAS) ท่านจะได์ร้์บัหอ้งเป็นของตนเอง บร์กิาร์
ซีกัร์ด่์เสื�อผา้ และอาหาร์มื�อต่างๆ (อาหาร์ 2 มื�อ
ต่อวนัในร์ะหวา่งสปัด์าหแ์ละ 3 มื�อต่อวนัในวนั
หย่ด์สด่์สปัด์าห)์ ท่านจะได์ร้์บัการ์จดั์ใหอ้ย่ก่ับ
คร์อบคร์วัท่�เหมาะสม NZEAS จะไปพื่บท่านท่�
สนามบนิ และพื่าท่านไปสง่ยงัคร์อบคร์วัโฮมสเตย์
เพื่ื�อใหแ้น่ใจวา่ท่านเขา้พื่กัได์อ้ยา่งสะด์วกร์าบร์ื�น

ในร์ะหวา่งการ์ศึึกษาเลา่เร์ย่น ท่านสามาร์ถเลอืก
พื่กัอย่ก่ับคร์อบคร์วัโฮมสเตย ์หร์อืยา้ยไปเขา้อย่่
ในโฮสเตลท่�มอ่่ปกร์ณ์เคร์ื�องใชีค้ร์บ หร์อืพื่กัร์ว่ม
กันกับเพื่ื�อนในอพื่าร์ต์เมนท์

ara.ac.nz/homestay

ท่�พื่กัสำาหร์บั
นักศึึกษา
โอเตาตาฮ ิเฮา้ส ์(Otautahi House) เป็นท่�พื่กั
นักศึึกษาท่�ทันสมยัอย่ติ่ด์กับวทิยาเขตในตัวเมอืง
ของเร์าท่�ไคร์สต์เชีริ์ช์ี ท่�พื่กัตั�งอย่ใ่กลก้ับร์า้นค้า 
การ์ขนสง่สาธาร์ณะ และแหลง่ท่องเท่�ยวทั�งหมด์
ในตัวเมอืง

ท่�โอเตาตาฮ ิเฮา้ส ์ทา่นจะได์พ้ื่กัอาศัึยในอพื่าร์ต์เมนท์ 
ร์ว่มกับนักศึึกษาชีาวนิวซีแ่ลนด์จ์ากทั�วปร์ะเทศึ 
และนักศึึกษานานาชีาติทั�วโลก อพื่าร์ต์เมนท์แต่ละ
หอ้งมค่วามสะด์วกสบายและได์ร้์บัการ์ตกแต่ง
เป็นอยา่งด์ ่ท่านจะได์ร้์บัหอ้งท่�มอ่่ปกร์ณ์เคร์ื�อง
ใชีค้ร์บถ้วนเป็นของตนเอง (มเ่ต่ยง โต๊ะเขย่น
หนังสอื และต่้ลิ�นชีกั) และใชีค้ร์วั หอ้งนำ�า และพื่ื�นท่�
อย่อ่าศัึยร์ว่มกับเพื่ื�อนร์ว่มหอ้ง มเ่คร์ื�องซีกัอบผา้
แบบหยอด์เหร์ย่ญภายในตัวอาคาร์ หอ้งนำ�าจะได์้
ร์บัการ์ทำาความสะอาด์สำาหร์บัท่านทก่วนั แต่ท่าน
จะต้องร์บัผดิ์ชีอบในการ์ร์กัษาความสะอาด์และ
ความเป็นร์ะเบย่บเร์ย่บร์อ้ยของหอ้งสว่นตัวและ 
อพื่าร์ต์เมนท์ของตนเอง

การ์ขอความชีว่ยเหลอืสำาหร์บัผ่ท้่�พื่กัอาศัึยอย่่
ท่�โอเตาตาฮ ิเฮา้สส์ามาร์ถทำาได์โ้ด์ยการ์ติด์ต่อท่�
ปร์กึษานักศึึกษา กฎร์ะเบย่บของท่�พื่กัจะยดึ์ถือใน
ด์า้นการ์คำานึงถึงและเคาร์พื่ผ่อื้�นเป็นหลกั เพื่ื�อให้
ผ่อ้าศัึยทก่คนปร์ะสบความสำาเร์จ็ในด์า้นวชิีาการ์
และได์ร้์บัความสข่สบาย

ara.ac.nz/o-house
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ทำาไมเลอืกเร์ย่นท่�ทิมาร์?่
วทิยาเขตท่�ใหญเ่ปน็อันด์บัสองของเร์าตั�งอย่ใ่นเขตเมอืงทา่ของทมิาร์ ่ซีึ�งมป่ร์ะชีากร์นอ้ยกวา่ 45,000 คน  
วทิยาเขตทิมาร์ตั่�งอย่ใ่นร์ะยะท่�สามาร์ถเด์นิไปยงัใจกลางเมอืงได์ส้ะด์วก มบ่ร์กิาร์และสิ�งอำานวยความ
สะด์วกท่�มค่ณ่ภาพื่สำาหร์บันักศึึกษา ได์แ้ก่ โร์งยมิ หอ้งสม่ด์ หอ้งสว่นกลาง และร์า้น สตาร์ซี ์(Starz)  
ซีึ�งเป็นร์า้นอาหาร์ท่�ด์ำาเนินงานโด์ยนักศึึกษา นอกเหนือจากในวทิยาเขตแลว้ ทิมาร์แ่ละเขตเซีา้ธแ์คน 
เทอร์เ์บอร์่�เต็มไปด์ว้ยโอกาสในการ์ทำากิจกร์ร์มทางวฒันธร์ร์มและกิจกร์ร์มสนัทนาการ์มากมาย ตั�งแต่ 
การ์ข่�มา้ชีมธร์ร์มชีาติ เลน่สก่ ตกปลาแซีลมอน ไปจนถึงการ์เย่�ยมชีมแหลง่ไวน์ หอศิึลป ์พื่พิื่ธิภัณฑิ ์และ 
แมแ้ต่หอด์ด่์าวท่�มช่ีื�อเสย่งในร์ะด์บันานาชีาติ

• วทิยาเขตทิมาร์ม่บ่ร์เิวณท่�ตั�งท่�สวยงามอย่ใ่กลก้ับภเ่ขา ทะเลสาบ ทะเล และกิจกร์ร์มกลางแจง้ท่�น่าตื�น
เต้น

• วทิยาเขตทิมาร์ข่องเร์าเป็นสถานศึึกษาท่�ได์ร้์บัการ์ร์บัร์องสำาหร์บัวซ่ีา่พื่าธเวย์
• ชีั�นเร์ย่นของเร์ามข่นาด์เลก็ ด์งันั�นท่านจะได์ร้์บัการ์เอาใจใสจ่ากคณาจาร์ยม์ากยิ�งขึ�น
• มส่ภาพื่แวด์ลอ้มยอด์เย่�ยมสำาหร์บัการ์เร์ย่นภาษาอังกฤษ การ์ท่�มจ่ำานวนนักศึึกษานานาชีาติไมม่าก 

จะทำาใหท้่านสามาร์ถใชีเ้วลากับการ์เร์ย่นภาษาอังกฤษได์อ้ยา่งเต็มท่�
• เร์ามค่วามเชี่�ยวชีาญด์า้นหลกัสต่ร์ท่�ชีว่ยเตร์ย่มความพื่ร์อ้มในการ์ทำางานใหน้ักศึึกษา
• เร์ามศ่่ึนยบ์ร์กิาร์คอมพื่วิเตอร์ ์หอ้งปฏิิบติัการ์ หอ้งสม่ด์ ร์า้นอาหาร์ คร์วัแบบคร์บวงจร์ ศ่ึนยบ์ร์กิาร์

นักศึึกษา ร์า้นกาแฟในวทิยาเขต ศ่ึนยน์ันทนาการ์ของนักศึึกษา และหน้าผาจำาลอง

ara.ac.nz/explore/campuses/
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กิจกร์ร์มและ
แหลง่ท่องเท่�ยว
เขตเซีา้ธแ์คนเทอร์เ์บอร์่� ในกลางเกาะใต้ของ
นิวซีแ่ลนด์ก์ำาลงัเติบโตอยา่งร์วด์เร์ว็เพื่ื�อเป็น
ศ่ึนยก์ลางการ์ก่ฬาสำาหร์บัการ์แขง่ขนัและการ์
จดั์งานใหญ่ๆ ในวนัๆ หนึ�ง ท่านสามาร์ถเลอืก
ปั� นจกัร์ยานภเ่ขา เลน่สโนวบ์อร์ด์์ และเลน่
กร์ะด์านโต้คลื�น...ลองเลอืกด์ซ่ีวิา่ท่านจะเลน่ก่ฬา
ปร์ะเภทใด์! กิจกร์ร์มกลางแจง้ปร์ะกอบไปด์ว้ย 
การ์ลอ่งแพื่ การ์พื่ายเร์อืคะยคั การ์ตกปลา การ์ลา่
สตัว ์การ์ข่�มา้ การ์เด์นิและปีนเขา การ์ปั� นจกัร์ยาน
ภเ่ขา การ์แลน่เร์อืใบ การ์เลน่กอลฟ์ และการ์ทัวร์์
ท่องเท่�ยวด์ว้ยร์ถโฟร์ว์ล่ ทั�งหมด์น่�มค่วามหลาก
หลายและสามาร์ถเขา้ถึงได์อ้ยา่งง่ายด์ายภายใน
เวลาการ์ขบัร์ถสั�นๆ จากทิมาร์ห่ร์อืจากใจกลาง
เมอืงเลก็ๆ ภายในเขตเซีา้ธแ์คนเทอร์เ์บอร์่�

กิจกร์ร์มในเซีา้ธ์
แคนเทอร์เ์บอร์่�
เขตเซีา้ธแ์คนเทอร์เ์บอร์่�มโ่ปร์แกร์มกิจกร์ร์มท่�
กำาลงัเติบโตด์ำาเนนิอย่แ่ละต่อเนื�อง และเปน็เจา้ภาพื่ 
จดั์กิจกร์ร์มร์ะด์บัชีาติอย่อ่ยา่งสมำ�าเสมอ งาน 
คาโร์ไลน์ เบย ์คาร์น์ิวลั เป็นงานร์ื�นเร์งิท่�จดั์ติด์ต่อ
กันยาวนานท่�สด่์ในนิวซีแ่ลนด์ ์ได์ร้์บัความนิยม
จากบร์ร์ด์าคร์อบคร์วัท่�มาจากทั�วปร์ะเทศึ มป่ร์ะวติั
มายาวนานในอด์ต่นับ 100 ปีท่�ผา่นมา 

งานกิจกร์ร์มสำาคัญๆ ท่�จดั์อย่ใ่นเขตเซีา้ธแ์คน
เทอร์เ์บอร์่� ได์แ้ก่ งานทิมาร์เ่ฟสติวลัอ๊อฟโร์สเซีส 
งานเจอร์าลด์น่อาร์ต์แอนด์พ์ื่ลานท์เฟสติวลั  
งานไวมาเตสตร์อวเ์บอร์ร์์่�เเฟร์ ์และงานก่ฬาแขง่
ร์ถยนต์ท่�สนามแขง่ร์ถทิมาร์อิ่นเตอร์เ์นชีั�นแนล 

southcanterbury.org.nz
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การ์ขนสง่
สาธาร์ณะ
ไคร์สต์เชีริ์ช์ีมเ่คร์อืขา่ยการ์ขนสง่สาธาร์ณะท่�
คร์อบคลม่ มป่า้ยจอด์ร์ถปร์ะจำาทางอย่ส่องสาม
แหง่ตั�งอย่ใ่กล้ๆ  กับวทิยาเขตในตัวเมอืง

ท่านสามาร์ถตร์วจสอบวา่ร์ถปร์ะจำาทางจะมาถึง
เมื�อไร์ได์จ้ากโทร์ศัึพื่ท์สมาร์ท์โฟนหร์อือ่ปกร์ณ์ 
การ์สื�อสาร์เคลื�อนท่� 

ด์แ่ผนท่�และตาร์างเด์นิร์ถได์จ้ากเวบ็ไซีต์ต่อไปน่� 

metroinfo.co.nz

m.metroinfo.co.nz/nextbus
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มิินััล กุุปตา | ประเทศอินิเดีีย
ปรญิญาตรสีาขาการจััดีการประยุกต์ (การบััญชี)ี
ได้ีรบััการจ้ัางงานโดีย Deloitte ในตำาแหน่งนักวิเิคราะห์

“�ไครสต์์เชิริช์ิเป็็นเมืืองท่ี่�น่าท่ี่�ง� 
ฉัันชิอบการได้้ที่ำาความืร้จั้ัก 
กับผู้้้คนท่ี่�อยู้่ร่อบตั์ว”

แคโรไลน์ั ซูู | ประเทศจีัน
ปรญิญาตรสีาขาการก่อิสรา้ง (การสำารวิจัปรมิาณงาน)
ได้ีรบััการจ้ัางงานโดีย Brosnan Construction  
ในตำาแหน่งนักสำารวิจัปรมิาณงาน

“�ไครสต์์เชิริช์ิเป็็นเมืืองเงยู่่บสงบ 
ท่ี่�ม่ืที่รพัยู่ากรที่างการศ่ึกษา 
ท่ี่�ด่้และสภาพแวด้ล้อมื 
การที่ำางานท่ี่�เป็็นมิืต์ร”
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ศ่ึนยส์อบ
ศููนย์ส์อบ PTE Academic อย์า่งเป็็น
ทิางการ
การ์สอบวดั์ร์ะด์บัภาษาอังกฤษวชิีาการ์ Pearson (PTE Academic) 
คือการ์สอบวดั์ร์ะด์บัภาษาอังกฤษบนร์ะบบคอมพื่วิเตอร์ท์่�ชีว่ยใหผ้่ส้อบ
แสด์งทักษะทางภาษาของตนเองเพื่ื�อใชีใ้นการ์สมคัร์เขา้ศึึกษาในร์ะด์บั
มหาวทิยาลยัและยา้ยถิ�นฐาน PTE Academic ได์ร้์บัการ์ยอมร์บัจาก
มหาวทิยาลยัทก่แหง่ในนิวซีแ่ลนด์ ์สถาบนัเทคโนโลยแ่ละโพื่ลเ่ทคนิค 
ศ่ึนยฝึ์่กอบร์มของเอกชีน ร์วมถึงสมาคมวชิีาชีพ่ื่อ่กเป็นจำานวนมาก และ 
PTE Academic ยงัได์ร้์บัการ์ยอมร์บัจากสำานักงานตร์วจคนเขา้เมอืง
นิวซีแ่ลนด์ใ์นการ์ยื�นขอวซ่ีา่ทก่ปร์ะเภทท่�มข่อ้กำาหนด์ด์า้นภาษา

Ara เป็นศ่ึนยส์อบ PTE Academic อยา่งเป็นทางการ์ ปัจจ่บนัเปิด์ร์บั
สมคัร์สอบสปัด์าหล์ะหนึ�งคร์ั�งและแจง้ผลใหท้ร์าบได์ภ้ายใน 5 วนัทำาการ์ 
ค่าธร์ร์มเน่ยมการ์สอบมาตร์ฐานอย่ท่่� NZ$385 ร์วม GST หากต้องการ์
สมคัร์สอบ โปร์ด์ไปท่�:

pearsonpte.com/booknowoverlay

ศููนย์ส์อบ IELTS
IELTS คือร์ะบบการ์ทด์สอบวดั์ร์ะด์บัภาษาอังกฤษนานาชีาติท่�ปร์ะเมนิ
ความสามาร์ถด์า้นภาษาของผ่ส้อบท่�ต้องการ์ศึึกษาหร์อืทำางานในสถานท่�
ท่�ใชีภ้าษาอังกฤษเป็นหลกั IELTS เป็นท่�ยอมร์บัและถก่นำาไปใชีใ้นองค์กร์
กวา่ 10,000 แหง่ทั�วโลก ร์วมถึงมหาวทิยาลยั นายจา้ง หน่วยงาน
วชิีาชีพ่ื่ สำานักงานตร์วจคนเขา้เมอืง และหน่วยงานร์ฐัอื�นๆ

Ara เป็นศ่ึนยก์าร์สอบ IELTS ท่�ได์ร้์บัการ์ร์บัร์องใหญ่ท่�สด่์ในไคร์สต์เชีริ์ช์ี
และเกาะใต้ มก่าร์จดั์สอบตลอด์ทั�งปี โปร์ด์ด์ว่นัท่�จดั์สอบได์จ้ากตาร์าง
ด์า้นลา่ง หากต้องการ์สมคัร์สอบ โปร์ด์ไปท่�: 

ara.ac.nz/ielts

กำาหนด์การ์สอบ IELTS ปี 2023
เดือน วินัสอบิ โมดลู เดือน วินัสอบิ โมดลู เดือน วินัสอบิ โมดลู

มกราคม 19 มกร์าคม*
28 มกร์าคม

A & G
วชิีาการ์เท่านั�น

พื้ฤษภาคม 6 พื่ฤษภาคม
27 พื่ฤษภาคม

A & G
A & G

กันย์าย์น 9 กันยายน
23 กันยายน

A & G
A & G

กมุภาพื้นัธุ์ 4 กม่ภาพื่นัธ์
25 กม่ภาพื่นัธ์

วชิีาการ์เท่านั�น
A & G 

มถินุาย์น 10 มถิน่ายน
24 มถิน่ายน

A & G
A & G

ต์ลุาคม 7 ตล่าคม
28 ตล่าคม

A & G
A & G

มน่าคม 11 มน่าคม
25 มน่าคม

A & G
A & G

กรกฎาคม 15 กร์กฎาคม
22 กร์กฎาคม

วชิีาการ์เท่านั�น
A & G

พื้ฤศูจกิาย์น 4 พื่ฤศึจกิายน
25 พื่ฤศึจกิายน

A & G
A & G

เมษาย์น 1 เมษายน
29 เมษายน

A & G
A & G

สงิหาคม 5 สงิหาคม
26 สงิหาคม

A & G
A & G

ธุนัวาคม 2 ธนัวาคม
9 ธนัวาคม

A & G
วชิีาการ์เท่านั�น

A & G = วชิีาการ์และทั�วไป

*วนัสอบเป็นวนัพื่ฤหสับด์่

หมายเหต:่ วนัสอบ IELTS อาจมก่าร์เปล่�ยนแปลง โปร์ด์ตร์วจสอบร์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติมได์ท้่�เวบ็ไซีต์ ara.ac.nz/ielts
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ภาษาอังกฤษ
สคล์ู อ๊อฟิ อิงลิชิ แลงเกวจ ท่ิ� Ara ได้รบัการย์อมรบัในระดับนานาชิาติ์วา่เป็็นศููนย์ก์ารฝึึกอบรมภาษาอังกฤษในนิวซูแ่ลนด์ 
ท่ิ�ด่ท่ิ�สดุแหง่หนึ�ง

จำานวนนักศึึกษา สงูสดุ 300 คน ในเวลาเด่ย์วกัน ร์ะด์บั 7 ระดับ (เบ้�องต้์น ถึงขั�นสงู) 

ขนาด์ชีั�นเร์ย่น เฉล่�ย์ 15; สงูสดุ 22 อาย่อยา่งตำ�า 17 ป็ี ไมจ่ำากัดอายุ์สงูสดุ

ยก่ระดับิภาษาอังก่ฤษขีองท่ี่าน ภาษาอังก่ฤษสำาหรบัิก่ารศึึก่ษาต่อ หลัก่สตูรก่ลุ่มท่ี่�จัดัตาม 
ควิามต้องก่าร

ภาษาอังกฤษแบบเขม้ขน้

การ์สมคัร์เร์ย่นร์ะยะสั�น: ภาษาอังกฤษทั�วไป
หร์อืวชิีาการ์ 

ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซีแ่ลนด์ส์าขาภาษา
อังกฤษ (NZCEL)
 − ร์ะด์บั 3 ทั�วไป
 − ร์ะด์บั 3 ปร์ะย่กต์ (วชิีาการ์หร์อืช่ีมชีน)
 − ร์ะด์บั 4 วชิีาการ์หร์อืทั�วไป
 − ร์ะด์บั 5 วชิีาการ์

เร์าสามาร์ถจดั์หลกัสต่ร์ตามความต้องการ์
ของสถาบนัต่างๆ
 − การ์ฝึ่กอบร์มคร์่
 − การ์ศึึกษานิวซีแ่ลนด์์
 − งานการ์บร์กิาร์
 − ความยั�งยนื
 − การ์พื่ยาบาล

อยา่งน้อย 4 สปัด์าหไ์ปจนถึง 50 สปัด์าห์ 18 สปัด์าห์ ตำ�าสด่์ 4 สปัด์าห์

เบื�องต้น ถึงก้าวหน้า ร์ะด์บั 3 - 5 โปร์ด์สอบถาม
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ศ่ึนยภ์าษาท่�เขา้ถึงได์ด้์ว้ย
ตนเอง
ศ่ึนยภ์าษาท่�เขา้ถึงได์ด้์ว้ยตนเอง (LSAC) ท่�อย่ใ่นวทิยาเขตทั�งสองของเร์าท่�ไค
ร์สต์เชีริ์ช์ีและทิมาร์ ่คือท่�ท่�ท่านสามาร์ถมาฝึ่กหดั์และยกร์ะด์บัภาษาอังกฤษของ
ท่าน มบ่่คลากร์ท่�ผา่นการ์อบร์มพื่ร์อ้มชีว่ยเหลอืท่านในการ์เลอืกทร์พัื่ยากร์
ท่�เหมาะสมกับร์ะด์บัและความต้องการ์ของท่านตลอด์เวลา ทร์พัื่ยากร์ท่�มไ่วใ้ห้
ท่าน ได์แ้ก่

• ซีด่์,่ ด์ว่ด่์ ่และซีด่์-่ร์อม
• โปร์แกร์มคอมพื่วิเตอร์ด์์า้นมลัติมเ่ด์ย่
• หนังสอืพื่มิพื่ ์ขา่วโทร์ทัศึน์ และท่วด่์าวเท่ยม
• ตำาร์าเร์ย่น, ช่ีด์แบบฝึ่กหดั์/สื�อเสย่ง, หนังสอืฝึ่กการ์อ่าน และพื่จนาน่กร์ม
• สื�อภาษาอังกฤษนิวซีแ่ลนด์แ์ละสาร์สนเทศึเก่�ยวกับชีว่ติในปร์ะเทศึน่�
• ภาษาอังกฤษสำาหร์บัวตัถป่ร์ะสงค์เฉพื่าะด์า้น (เชีน่ การ์พื่ยาบาล, ธ่ร์กิจ, 

งานการ์บร์กิาร์) และภาษาอังกฤษสำาหร์บัการ์ศึึกษาทางวชิีาการ์
• สื�อสำาหร์บัการ์เตร์ย่มตัวสอบ IELTS, Cambridge, OET และ Pearson

นอกจากทร์พัื่ยากร์เป็นภาษาอังกฤษ เร์ายงัมง่านคัด์สร์ร์ขนาด์เลก็ของสื�อ
สำาหร์บันักศึึกษาท่�เร์ย่นภาษาสเปน ญ่�ป่น่ และเมาร์่
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ภาษาอังกฤษร์ว่มกับงาน
อาสาสมคัร์
ขอใหเ้พื่ลดิ์เพื่ลนิไปกับการ์ฝึ่กหดั์ภาษาอังกฤษของท่านไปพื่ร์อ้มกันกับการ์
พื่บปะเพื่ื�อนใหมใ่นช่ีมชีน ท่านจะต้องมร่์ะด์บัความมั�นใจในการ์พ่ื่ด์และการ์ฟงั
ภาษาอังกฤษท่�ด์ ่ด์งันั�นท่านควร์เขา้เร์ย่นในชีั�นร์ะด์บัปานกลางขั�นสง่ 

เร์าสามาร์ถจดั์ใหท้่านทำางานอาสาสมคัร์ในช่ีมชีนไคร์สต์เชีริ์ช์ีในด์า้นต่างๆ 
ด์งัต่อไปน่� 

• การ์ด์แ่ลผ่ส้ง่อาย่
• ชีว่ยงานในโร์งเร์ย่น
• งานสำานักงาน
• การ์ขายปลก่และการ์ทำาสวน 
• การ์ท่องเท่�ยว

หมายเหต ่อาจมก่าร์เปล่�ยนแปลงเวลาในร์ะหวา่งหลกัสต่ร์ได์ ้ท่านจะต้องทำางาน
อยา่งน้อย 8 ชิั�วโมงต่์อสปั็ดาห ์ในชีว่งเวลาใด์ก็ได์ท้่�สะด์วกสำาหร์บัท่าน ท่าน
ต้องนำาใบร์บัร์องความปร์ะพื่ฤติจากสำานักงานตำาร์วจแหง่ชีาติในปร์ะเทศึของ
ท่านมาด์ว้ยหากต้องการ์ทำางานกับเด์ก็เลก็

การ์จดั์ใหเ้ขา้ทำางานขึ�นกับวา่มง่านร์องร์บั กร์ณ่าสอบถามเพื่ิ�มเติม

สทิธใินการ์ทำางาน
หากท่านศึึกษาภาษาอังกฤษท่� Ara เป็นเวลา 14 สปั็ดาหห์รอ้มากกวา่ท่านจะ
สามาร์ถทำางานแบบไมเ่ต็มเวลาได์ ้20 ชิั�วโมงต่์อสปั็ดาห ์ด์ว้ยวซ่ีา่นักศึึกษา
ของท่าน ร์บัปร์ะสบการ์ณ์การ์ทำางานท่�มค่ณ่ค่าไปพื่ร์อ้มกับการ์ยกร์ะด์บัภาษา
อังกฤษของท่านไปด์ว้ย!
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ภาษาอังกฤษสำาหร์บัการ์
ศึึกษาต่อ
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่
นิวซีแ่ลนด์ส์าขาภาษา
อังกฤษ (NZCEL)
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์แหง่นิวซีแ่ลนด์ส์าขาภาษาอังกฤษเป็นคณ่ว่ฒ ิNZQA ม ่7 
ร์ะด์บั ตั�งแต่ เบื�องต้น ถึง ก้าวหน้า หลกัสต่ร์เหลา่น่�สามาร์ถนำาไปใชีส้ำาหร์บั
การ์ศึึกษาต่อ สำาหร์บัการ์ทำางาน หร์อืสำาหร์บัการ์พื่ฒันาภาษาอังกฤษทั�วไป 
อ่กทั�งยงัม่ง่ขยายความสามาร์ถของท่านในทก่ด์า้นของการ์สื�อสาร์ด์ว้ย
ภาษาอังกฤษ (การ์พ่ื่ด์ การ์ฟงั การ์อ่าน และการ์เขย่น) เป็นการ์เตร์ย่มความ
พื่ร์อ้มใหก้ับท่านเพื่ื�อการ์เร์ย่นภาษาอังกฤษหร์อืการ์ศึึกษาสายเมนสตร์ม่ 
และเพื่ิ�มพ่ื่นความสามาร์ถ ความมั�นใจ และความสบายใจของท่านในปร์ะเทศึ
แหง่ใหม่

NZCEL เป็นหลกัสต่ร์นาน18 สปั็ดาห ์ปร์ะกอบด์ว้ย 2 บลอ๊คๆ ละ 9 สปัด์าห ์
โด์ยมช่ีว่งพื่กั 2 สปัด์าหใ์นร์ะหวา่งบลอ๊ค ร์วมจำานวนชีั�วโมง 20 ชิั�วโมง
ต่อสปัด์าห์

NZCEL สามาร์ถนำาไปใชีเ้พื่ื�อผา่นเงื�อนไขด์า้นภาษาอังกฤษในหลกัสต่ร์เมน
สตร์ม่ของเร์า สำาหร์บัร์ายละเอ่ยด์เพื่ิ�มเติม โปร์ด์ด์เ่กณฑิก์าร์เขา้ศึึกษาสำาหร์บั
แต่ละหลกัสต่ร์และตาร์างเท่ยบท่�อย่ข่า้งลา่งน่� NZCEL ท่�เปิด์สอนท่� Ara ยงั
ได์ร้์บัการ์ยอมร์บัโด์ยมหาวทิิย์าลัย์แคนเทิอรเ์บอร่�และมหาวทิิย์าลัย์ลินคอล์น

ตาร์างเท่ยบการ์ทด์สอบภาษาอังกฤษ
ระดับ IELTS TOEFL TOEFL Cambridge NZCEL Pearson City & Guilds

คะแนนรวม สอบย์อ่ย์ pBT TWE iBT การเขย่์น B2First C1 Advanced หรอ้ 
C2 Proficiency (band score) คะแนน

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

4 5.5 (5.0) 530 (4.5) 46 20 162 เกรด C ระดับ 3 (ปร์ะย่กต์) 42 (36) B2 Communicator (42)

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

6 และ 7 6.0 (5.5) 550 (5) 60 20 169 เกรด C ระดับ 4 (วชิีาการ์) 50 (42) B2 Communicator (66)

8 และ 9 6.5 (6.0) 590 (5.5) 79 21 196 เกรด B ระดับ 5 58 (50) C1 Expert (42)

ด์ต่าร์างคะแนนการ์สอบวดั์ร์ะด์บัภาษาอังกฤษได์ท้่� ara.ac.nz/english-equivalence 

หากท่านได์ร้์บั NCEA ร์ะด์บั 3 ตามเงื�อนไขของหลกัสต่ร์ University Entrance ท่านไมจ่ำาเป็นต้องแสด์งหลกัฐานทักษะภาษาอังกฤษสำาหร์บัหลกัสต่ร์สว่นใหญ่ 

สเตฟานีั ดอง | ประเทศจีัน
ประกาศนียบััตรบััณฑิิตชีั�นสูงสาขาการขายและการตลาดี

“�ความืสามืารถในการใชิภ้าษาอยู่า่ง
เชิ่�ยู่วชิาญเป็็นพื�นฐานท่ี่�มัื�นคงสำาหรบั
การเอาตั์วรอด้และการศ่ึกษาอยู้่ใ่นต่์าง
ป็ระเที่ศึ”
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ตั์วอย์า่งต์ารางเวลาเรย่์น

ภาษาอังกฤษรว่มกับกิจกรรมต่์างๆ (วทิิย์าเขต์ทิิมารู)
จนัทิร์ อังคาร พุื้ธุ พื้ฤหสับด่ ศุูกร์ เสาร/์อาทิิต์ย์์

สปั็ดาหท่์ิ� 1
ภาคเชิา้ ต้อนีรบั/ตรวจสูอบระดัับ ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ ศึกษานีอกสูถานีที� ณ 

พื้ลีัฟอรเ์รสูต์แอนีดั์ 
เจอราลัดัีนี

กิจกรรมวนัีหยุดัสูดุั
สูปัดัาหใ์หเ้ล้ัอก

ภาคบา่ย์ ปฐมนีิเทศ เที�ยวชั้มทิมารู สูวนีพื้ฤกษศาสูตร์ การศึกษานีิวซีแีลันีดั์

สปั็ดาหท่์ิ� 2 
ภาคเชิา้ ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ

ศึกษานีอกสูถานีที�  
โออามารู

ภาคบา่ย์ การศึกษานีิวซีแีลันีดั์ การไปเยี�ยมโรงเรยีนี 
ในีท้องถิ�นี หอศิลัป์ วฒันีธรรมเมารเีบ้�องต้นี

สปั็ดาหท่์ิ� 3 
ภาคเชิา้ ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ

ศึกษานีอกสูถานีที� 
ทะเลัสูาบเทคาโป

ภาคบา่ย์ การศึกษานีิวซีแีลันีดั์ เต อานีา เมาร ีรอ็ก อารต์ หอดัดูัาวกีวี เที�ยวชั้มแหล่ังมรดักโลัก
ทิมารู

สปั็ดาหท่์ิ� 4 
ภาคเชิา้ ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ อำาลัา ภาคบา่ยวา่ง

ภาคบา่ย์ การศึกษานีิวซีแีลันีดั์ พื้พิื้ธิภัณฑ์ิเซีา้ธ ์
แคนีเทอรเ์บอรี�

แคโรไลันี์เบยอ์ควาติก
เซีน็ีเตอร์ การไปเยี�ยมฟารม์

จำานีวนีชั้ั�วโมงรวม: 22 ชีั�วโมงต่อสปัด์าห ์(ภาษาอังกฤษภาคเชีา้ 14 ชีั�วโมงและกิจกร์ร์มภาคบา่ย 8 ชีั�วโมง)

ชั้ั�วโมงเรยีนี: ภาคเชีา้ จนัทร์ ์– พื่ฤหสับด์ ่9.00 น. - 12.00 น. ภาคบา่ย จนัทร์ ์- พื่ฤหสับด์ ่13.00 น. - 15.00 น.

ระยะเวลัา: ขั�นตำ�า 4 สปัด์าห์

วนัีที�เริ�มต้นี: เปล่�ยนแปลงได์ ้(โปร์ด์สอบถาม) 

อีเมลั: international@ara.ac.nz

หลกัสต่ร์กล่ม่ท่�จดั์ตาม
ความต้องการ์
เร์าจะใชีค้วามเชี่�ยวชีาญของบ่คลากร์ของเร์าท่�มอ่ย่ใ่น Ara เพื่ื�อหาร์อืร์ว่มกัน
กับท่านในการ์ออกแบบหลกัสต่ร์ท่�สอด์คลอ้งกับความต้องการ์ของนักศึึกษา
หร์อืบ่คลากร์ของท่าน 

ตัวอยา่งหลกัสต่ร์ ได์แ้ก่

• ภาษาอังกฤษ + การ์ท่องเท่�ยวแบบผจญภัย
• ภาษาอังกฤษ + ศิึลปะและการ์ออกแบบ
• ภาษาอังกฤษ + ธ่ร์กิจศึึกษา
• ภาษาอังกฤษ + งานการ์บร์กิาร์
• ภาษาอังกฤษ + เทคโนโลยส่าร์สนเทศึและเทคโนโลยก่าร์สื�อสาร์
• ภาษาอังกฤษสำาหร์บัการ์พื่ยาบาล
• ภาษาอังกฤษ + การ์ศึึกษากลางแจง้
• ภาษาอังกฤษ + การ์ฝึ่กอบร์มคร์่
• การ์ยกร์ะด์บัทักษะภาษาอังกฤษใหแ้ก่บ่คลากร์ทางการ์สอน
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การ์ฝึ่กอบร์มคร์่
เร์ามท่างเลอืกสองสามอยา่งหากท่านสนใจท่�จะเป็นคร์ส่อนภาษาอังกฤษ  
ไมว่า่จะสอนในนิวซีแ่ลนด์ห์ร์อืปร์ะเทศึอื�น การ์ฝึ่กอบร์มเน้นหลกัการ์สอน 
ภาษาอังกฤษเพื่ื�อการ์สื�อสาร์และมช่ีว่งสำาหร์บัฝึ่กการ์สอนและสงัเกตการ์ณ์ 
ในชีั�นเร์ย่น

หลัก่สตูร ระยะเวิลา ระดับิแรก่เขีา้

CELTA เต็มเวลา 4 สปัด์าห์
ไมเ่ต็มเวลา 11 สปัด์าห์
ผสมผสาน 15 สปัด์าห ์

IELTS 7.0
(มก่ร์ะบวนการ์คัด์กร์อง
เพื่ิ�มเติม)

ภาษาอังกฤษร์ว่ม
กับฝึ่กอบร์มคร์่
(หลกัสต่ร์กล่ม่ท่�จดั์ตาม 
ความต้องการ์)

อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์ โปร์ด์สอบถาม

การ์ฝึ่กอบร์มคร์่
หลกัสต่ร์กล่ม่

อยา่งน้อย 4 สปัด์าห์ โปร์ด์สอบถาม

CELTA เป็นคณ่ว่ฒทิางการ์สอนอยา่งหนึ�งจากมหาวทิยาลยัแคมบร์ดิ์จท์่� 
ได์ร้์บัการ์ยอมร์บั ผ่ท้่�จบหลกัสต่ร์น่�สามาร์ถสอนภาษาอังกฤษในเนื�อหาท่� 
หลากหลายใหแ้ก่คนวยัผ่ใ้หญ่ท่�ไหนก็ได์ใ้นโลก เร์าสามาร์ถจดั์หลกัสต่ร์การ์ฝึ่ก 
อบร์มคร์ใ่หเ้หมาะกับความต้องการ์ของสถาบนัได์้

ภาษาอังกฤษรว่มกับฝึึกอบรมครู
จนัทิร์ อังคาร พุื้ธุ พื้ฤหสับด่ ศุูกร์ เสาร/์อาทิิต์ย์์

สปัดาหท่์ี่� 1
ภาคเชิา้

ต้อนีรบั/ตรวจสูอบระดัับ ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวนัีหยุดัสูดุั
สูปัดัาหใ์หเ้ล้ัอก

ภาคบา่ย์ ปฐมนีิเทศ การแนีะนีำาหลัักสูตูร การสูอนีคำาศัพื้ท์ การพูื้ดัเพื้้�อการสู้�อสูาร ภาคบา่ยวา่ง

กิจกรรมภาคบา่ยใหเ้ล้ัอก

สปัดาหท่์ี่� 2
ภาคเชิา้

ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ

ภาคบา่ย์ กิจกรรมอุ่นีเคร้�อง การสูอนีการออกเสูยีง การเรยีนีภาษาอังกฤษโดัยใชั้้
เทคโนีโลัยชีั้ว่ย การใชั้เ้นี้�อหาที�แท้จรงิ ภาคบา่ยวา่ง

กิจกรรมภาคบา่ยใหเ้ล้ัอก

สปัดาหท่์ี่� 3
ภาคเชิา้

ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ

ภาคบา่ย์ การเรยีนีโดัยการพื้ึ�งพื้า
ตนีเอง

การสูอนีทักษะดั้านีการรบัสูาร
การสูอนีการเขียีนี (1) ภาคบา่ยวา่ง

(การอ่านี) (การฟงั)

กิจกรรมภาคบา่ยใหเ้ล้ัอก

สปัดาหท่์ี่� 4
ภาคเชิา้

ชั้ั�นีเรยีนีภาษาอังกฤษ

ภาคบา่ย์ การสูอนีการเขียีนี (2) การไปเยี�ยมโรงเรยีนี 
ในีท้องถิ�นี

บทเรยีนีสูาธติ
อำาลัา

(1) (2)

กิจกรรมภาคบา่ยใหเ้ล้ัอก

จำานีวนีชั้ั�วโมงรวม:22 ชีั�วโมงต่อสปัด์าห ์(ภาษาอังกฤษภาคเชีา้ 14 ชีั�วโมงและการ์ฝึ่กอบร์มคร์ภ่าคบา่ย 8 ชีั�วโมง)
ชั้ั�วโมงเรยีนี: ภาคเชีา้ จนัทร์ ์– พื่ฤหสับด์ ่9.00 น. - 12.00 น., ศ่ึกร์ ์9.00 น. - 11.00 น. ภาคบา่ย จนัทร์ ์- พื่ฤหสับด์ ่13.00 น. - 15.00 น.
ระยะเวลัา: ขั�นตำ�า 4 สปัด์าห์
วนัีที�เริ�มต้นี: เปล่�ยนแปลงได์ ้(โปร์ด์สอบถาม) 
แบบฟอรม์การสูอบถามออนีไลันี์: group-enquiry-form

เจค เทอรเ์นัอร-์สตีล | นิวิซีีแลนด์ี
CELTA - ประกาศนียบััตรสาขาการสอินภาษาอิงักฤษใหแ้ก่ 
คนวิยัผูู้้ใหญ่

“�นับตั์�งแต่์วนัแรก�ทุี่กสิ�งทุี่กอยู่า่งเป็็นไป็
ต์ามืท่ี่�ต้์องการ”
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การ์ศึึกษาปร์บัพื่ื�นฐาน
พื่าธเวยส์ำาหร์บัการ์ศึึกษาเมนสตร์ม่
หลกัสต่ร์ปร์บัพื่ื�นฐานเป็นบนัได์สำาคัญไปส่ก่าร์
ศึึกษาต่อหร์อืการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่ใหม ่หลกัสต่ร์
น่�จะทำาใหท้่านมค่ณ่ว่ฒริ์ะด์บัต้นและทักษะทาง
วชิีาการ์ท่�จำาเป็นสำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อในร์ะด์บัท่�
สง่ขึ�น

ท่านสามาร์ถเลอืกเร์ย่นหลกัสต่ร์ปร์บัพื่ื�นฐานได์้
หากท่าน

• มค่ณ่สมบติัไมต่ร์งตามเกณฑิก์าร์เขา้ศึึกษา
ของหลกัสต่ร์ท่�ท่านต้องการ์

• กำาลงัจะกลบัไปศึึกษาต่อหลงัวา่งเวน้จาก 
การ์ศึึกษาในร์ะบบ

• ต้องการ์เปล่�ยนสายการ์ศึึกษาหร์อืสายงาน

เร์ามห่ลกัสต่ร์ปร์บัพื่ื�นฐานทั�งแบบมก่าร์ปร์ะเมนิ
และไมม่ก่าร์ปร์ะเมนิท่�หลากหลาย

Ara เป็นสถาบนัท่�ได์ร้์บัการ์ร์บัร์องสำาหร์บั 
วซู่า่พื้าธุเวย์โ์ด์ยสำานักงานตร์วจคนเขา้เมอืง
นิวซีแ่ลนด์์

โซูอี� หลิว | ประเทศจีัน
ประกาศนียบััตรแหง่นิวิซีีแลนด์ีสาขาการศึกษาและการเตรยีมตัวิสำาหรบััการประกอิบัอิาชีพี  
(พาธเวิยก่์อินการศึกษาต่อิด้ีานสุขภาพ)

“�หลักส้ต์รน่�เยู่่�ยู่มืยู่อด้มืาก�ฉัันพรอ้มืแล้วท่ี่�จัะก้าวไป็อก่ขั้ั�น”
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ปร์ะกาศึน่ยบตัร์นิวซีแ่ลนด์ส์าขาการ์ศึึกษาและการ์เตร์ย่ม
ตัวสำาหร์บัการ์ปร์ะกอบอาชีพ่ื่
ระดับ 3 พื้าธุเวย์ส์ำาหรบัป็ระกาศูน่ย์บตั์รและอนุป็รญิญา

ประก่าศึน่ยบิตัรแหง่นิวิซีแ่ลนด์
สาขีาก่ารศึึก่ษาและก่ารเตรย่มตัวิ
สำาหรบัิก่ารประก่อบิอาช้พ่ื้ ระดับิ 3

พื้าธเวยก์ารศึกษาดั้านีสูขุีภาพื้

อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาผูู้ช้ั้ว่ยพื้ยาบาลัหรอ้
ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการศึกษาแลัะ 
การเตรยีมตัวสูำาหรบัการประกอบอาชั้พีื้ ระดัับ 4

จากนั�นศึูกษาต่์อ
ปรญิญาตรสีูาขีาการพื้ยาบาลั 

ปรญิญาตรสีูาขีาการผู้ดังุครรภ์ 
ปรญิญาตรสีูาขีาการสูรา้งภาพื้ทางการแพื้ทย์

ปรญิญาตรสีูาขีาสูขุีภาพื้ขีองระบบกล้ัามเนี้�อแลัะกระดักู

พื้าธเวยว์ทิยาศาสูตรส์ูตัว/์ 
การพื้ยาบาลัสูตัว์

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการจดััการสูตัว ์
ระดัับ 4 เนี้นีสูตัวเ์ลีั�ยง 

หรอ้
ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาเทคโนีโลัยสีูตัว ์ 

ระดัับ 5 (ผูู้ช้ั้ว่ยพื้ยาบาลัสูตัว)์

พื้าธเวยก์ารกีฬา โภชั้นีาการ แลัะการสูง่
เสูรมิสูขุีภาพื้

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการออกกำาลัังกาย 
ระดัับ 4 

หรอ้ 
ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการศึกษาแลัะ 
การเตรยีมตัวสูำาหรบัการประกอบอาชั้พีื้ ระดัับ 4 

จากนั�นศึูกษาต่์อ
ปรญิญาตรสีูาขีาวทิยาศาสูตรป์ระยุกต์ (โภชั้นีาการมนีุษย ์

วทิยาศาสูตรก์ารกีฬาแลัะออกกำาลัังกาย หรอ้กิจกรรม
กายภาพื้แลัะการสูง่เสูรมิสูขุีภาพื้) 

พื้าธเวยก่์อนีการศึกษาดั้านีวศิวกรรม

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการศึกษาแลัะ 
การเตรยีมตัวสูำาหรบัการประกอบอาชั้พีื้ ระดัับ 4

จากนั�นศึูกษาต่์อ
อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาวศิวกรรม

พื้าธเวยส์ูถาปัตยกรรมศึกษาหรอ้ 
การก่อสูรา้ง

อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาเทคโนีโลัยสีูถาปัตยกรรม 
หรอ้

อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการก่อสูรา้ง  
เนี้นีการจดััการก่อสูรา้งแลัะการสูำารวจปรมิาณงานี

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการออกกำาลัังกาย 
ระดัับ 4 

หรอ้ 
Te Pokaitahi Reo (Rua) Te Kaupae 3: 

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาภาษาเมาร ี 
(ภาษาเมาร,ี สูองภาษา)

พื้าธเวยง์านีชั้ว่ยเหล้ัอแลัะ
สูงัคมสูงเคราะห์

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาสูขุีภาพื้แลัะสูขุีภาวะ 
ระดัับ 4

จากนั�นศึูกษาต่์อ
ปรญิญาตรสีูาขีาสูงัคมสูงเคราะห์

พื้าธเวยโ์อกาสูทางการศึกษา

หลัักสูตูรการศึกษาระดัับ 4 ที� Ara 
หรอ้ 

ประกาศนีียบตัรแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาการศึกษาแลัะ 
การเตรยีมตัวสูำาหรบัการประกอบอาชั้พีื้ ระดัับ 4 

พื้าธเวยก์ารกีฬา TOA
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ระดับ 4 พื้าธุเวย์ส์ำาหรบัป็รญิญาต์ร่

ประก่าศึน่ยบิตัรแหง่นิวิซีแ่ลนด์
สาขีาก่ารศึึก่ษาและก่ารเตรย่มตัวิ
สำาหรบัิก่ารประก่อบิอาช้พ่ื้ ระดับิ 4

อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาวศิวกรรม

ปรญิญาตรสีูาขีาเทคโนีโลัยวีศิวกรรม

ปรญิญาตรสีูาขีาการก่อสูรา้ง
ปรญิญาตรสีูาขีาสูถาปัตยกรรมศึกษา 

ปรญิญาตรสีูาขีาการพื้ยาบาลั 
ปรญิญาตรสีูาขีาการผู้ดังุครรภ์ 

ปรญิญาตรสีูาขีาสูขุีภาพื้ขีองระบบกล้ัามเนี้�อ 
แลัะกระดักู

ปรญิญาตรสีูาขีาวทิยาศาสูตรป์ระยุกต์  
(โภชั้นีาการมนีุษยแ์ลัะการสูง่เสูรมิสูขุีภาพื้)

อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์สูาขีาสูขุีภาพื้แลัะการนีวดั
เพื้้�อความผู้อ่นีคลัาย

ปรญิญาตรสีูาขีาการจดััการประยุกต์ 
ปรญิญาตรสีูาขีาเทคโนีโลัยสีูารสูนีเทศแลัะ

เทคโนีโลัยกีารสู้�อสูาร
พื้าธเวยธุ์รกิจแลัะ ICT

พื้าธเวยก์ารสูรา้งภาพื้ถ่ายทาง 
การแพื้ทยแ์ลัะวทิยาศาสูตรป์ระยุกต์

ปรญิญาตรสีูาขีาวทิยาศาสูตรป์ระยุกต์ 
(วทิยาศาสูตรก์ารกีฬาแลัะการออกกำาลัังกาย)
ปรญิญาตรสีูาขีาการสูรา้งภาพื้ทางการแพื้ทย์

อนีุปรญิญาแหง่นีิวซีแีลันีดั์ 
สูาขีาวทิยาศาสูตรป์ระยุกต์ ระดัับ 5

พื้าธเวยก่์อนีการศึกษาต่อดั้านีสูขุีภาพื้

ปรญิญาตรสีูาขีาการสู้�อสูารทางวทิยุกระจายเสูยีง
แลัะวทิยุโทรทัศนี์ 

พื้าธเวยด์ั้านีวทิยุกระจายเสูยีงแลัะ 
วทิยุโทรทัศนี์แลัะสู้�อประยุกต์

ปรญิญาตรสีูาขีาสูงัคมสูงเคราะห์พื้าธเวยส์ูงัคมสูงเคราะห์

พื้าธเวยป์รญิญาสูาขีาวศิวกรรม

พื้าธเวยส์ูถาปัตยกรรมศึกษา 
หรอ้การก่อสูรา้ง

พื้าธเวยอ์นีุปรญิญาวศิวกรรม

ปรญิญาตรสีูาขีาการจดััการการท่องเที�ยวแลัะการ
บรกิารระหวา่งประเทศ

เสูน้ีทางการจดััการการท่องเที�ยวแลัะ
การบรกิารร
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พื่าธเวยส์ำาหร์บัการ์ศึึกษาต่อ
แผนผงัต่์อไป็น่�แสดงพื้าธุเวย์ต่์์างๆ ตั์�งแต่์หลักสตู์รภาษาอังกฤษไป็จนถึงการศึูกษาทิางวชิิาการท่ิ�เป็ิดสอนอยู์ใ่น Ara  
ท่ิานสามารถเริ�มท่ิ�จุดใดก็ได้ต์ามระดับของท่ิาน และบุคลากรของเราจะชิว่ย์ท่ิานต์ลอดเสน้ทิาง

ก่ารศึึก่ษาสายเมนสตรม่ (เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 6.5 - 7.0)*

ก่ารศึึก่ษาสายเมนสตรม่ (เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 6.0)*

ภาษาอังก่ฤษแบิบิเขีม้
- ก้าวหน้า 

- ปานกลางขั�นสง่ 
- ปานกลางขั�นปลาย 

- ปานกลาง 

ก่ารสอบิวิดัควิามรู ้NZCEL
หากนักศึึกษาอย่ใ่น  

ไคร์สต์เชีริ์ช์ีหร์อืทิมาร์่

เทคนิคหอ้งปฏิิบติัการ์
โภชีนาการ์
ผด์ง่คร์ร์ภ์

การ์พื่ยาบาล

วทิยาศึาสตร์ส์ข่ภาพื่
วทิย่กร์ะจายเสย่งและ

วทิย่โทร์ทัศึน์
สงัคมสงเคร์าะห์
ศิึลปะการ์แสด์ง

วทิยาศึาสตร์ป์ร์ะย่กต์
การ์สร์า้งภาพื่ทาง 

การ์แพื่ทย์
วทิยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬา

สถาปัตยกร์ร์ม
การ์ออกแบบ

ด์นตร์่
การ์ถ่ายภาพื่ 

ICT
CAD

ความยั�งยนื

การ์ศึึกษากลางแจง้
งานการ์บร์กิาร์

สข่ภาพื่จติ
การ์ออกแบบภายใน

ธ่ร์กิจ
ภาษาญ่�ป่น่

ร์ะบบเคร์อืขา่ย

ฟติเนส
แฟชีั�น

การ์ท่องเท่�ยวชีม
โคร์งสร์า้งทาง

วศิึวกร์ร์ม
การ์จดั์การ์ 

การ์ก่อสร์า้ง

ก่ารศึึก่ษาสาย์เมนสต์รม่ (เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 5.5)*
ระดับิประก่าศึน่ยบิตัรเท่ี่านั�น

ธ่ร์กิจ
การ์บร์หิาร์

CAD
การ์ปร์ะกอบอาหาร์

ICT
การ์เด์นิทาง
อ่ตสาหกร์ร์ม 
ขั�นพื่ื�นฐาน

การ์แต่งผมและ 
เสร์มิสวย

การ์ศึึกษาเด์ก็ปฐมวยั
ภาษาญ่�ป่น่

NZCEL ระดับิ 5 วิชิ้าก่าร
(เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 6.0 
คะแนนสอบิยอ่ยทัี่�งหมด 5.5 หรอื

เท่ี่ยบิเท่ี่า)

NZCEL ระดับิ 4 วิชิ้าก่าร/
ทัี่�วิไป

(เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 5.5 
คะแนนสอบิยอ่ยทัี่�งหมด 5.0)

NZCEL ระดับิ 3 ประยุก่ต์
(เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 5.0 

คะแนนสอบิยอ่ยทัี่�งหมด 4.5)

NZCEL ระดับิ 3 ทัี่�วิไป
(เขีา้ศึึก่ษาด้วิยคะแนน IELTS 4.5 

คะแนนสอบิยอ่ยทัี่�งหมด 4.0)

หลัก่สตูร NZCEL ทัี่�งหมดเปน็
หลัก่สตูรเต็มเวิลา 18 สปัดาห ์

20 ช้ั�วิโมงต่อสปัดาห์

ก่ารสอบิวิดัควิามรู ้NZCEL
หากท่านไมไ่ด์อ้ย่ใ่นปร์ะเทศึ
นิวซีแ่ลนด์ ์(ขอ้เสนอแบบ 

มเ่งื�อนไข)

*โปร์ด์ด์ตั่วเลอืกในการ์ศึึกษาสายเมนสตร์ม่ท่�หน้า 4-5
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ธ่ร์กิจ
หลกัสต่ร์ด์า้นธ่ร์กิจเพื่ื�อสง่เสร์มิอ่ตสาหกร์ร์มของ Ara ม่ง่เน้นการ์สร์า้ง
ทักษะด์า้นองค์กร์และการ์วเิคร์าะหท์่�ยอด์เย่�ยม ใหท้่านร์่จ้กัใชีว้ธิก่าร์จดั์การ์ท่�
สร์า้งสร์ร์ค์แปลกใหม ่และมค่วามสามาร์ถในการ์คิด์และนำาวธิก่าร์แก้ปัญหาไป
ใชีแ้ก้ปัญหาในชีว่ติจร์งิ 

ท่านจะได์เ้ร์ย่นร์่จ้ากคณาจาร์ยผ์่ม้ค่วามเชี่�ยวชีาญและผ่ป้ร์ะกอบธ่ร์กิจในท้อง
ถิ�นท่�ได์ร้์บัการ์ยกยอ่งอยา่งสง่ท่�จะมาร์ว่มแบง่ปันความร์่ใ้หก้ับนักศึึกษาท่�อย่่
ในและนอกวทิยาเขต นอกจากน่� ท่านยงัมโ่อกาสท่�จะยกร์ะด์บัการ์เร์ย่นร์่ข้อง
ท่านผา่นการ์ทำาโคร์งการ์วจิยัและการ์ทำางานในสถานท่�จร์งิ

โครงการสหกิจศึูกษา (นักศึูกษาหลักสตู์ร
ป็รญิญาต์ร)่
สว่นหนึ�งของหลกัสต่ร์ปร์ญิญาตร์ก่ำาหนด์ใหท้่านทำางานในสภาพื่แวด์ลอ้ม
ธ่ร์กิจจร์งิโด์ยตร์ง โด์ยมช่ีั�วโมงการ์ทำางานจร์งิอยา่งตำ�า 200 ชิั�วโมง ท่าน
จะได์จ้ดั์ทำาโคร์งการ์วจิยัท่�สำาคัญใหก้ับองค์กร์เจา้ภาพื่ท่�เก่�ยวขอ้งกับสาขา
วชิีาของท่าน โด์ยมเ่ปา้หมายเพื่ื�อสร์า้งองค์ความร์่จ้ากการ์ศึึกษาในหลกัสต่ร์
ทั�งหมด์ และเพื่ื�อใหท้่านสามาร์ถปร์ะย่กต์ใชีค้วามร์่เ้พื่ื�อร์บัมอืความท้าทายและ
โอกาสในชีว่ติจร์งิ

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• บญัชี ่– ผ่ช้ีว่ยฝ่่ายบญัชี ่ผ่จ้ดั์การ์สำานักงาน 
• การ์จดั์การ์ทร์พัื่ยากร์มน่ษย ์ผ่จ้ดั์การ์ฝ่่ายการ์เงิน ผ่ส้อบบญัชี่
• การ์ตลาด์
• การ์จดั์การ์ธ่ร์กิจ
• การ์จดั์การ์โคร์งการ์
• การ์จดั์การ์งานอ่เวนท์
• การ์จดั์การ์การ์ขายและการ์ขายปลก่
• โลจสิติคส ์
• การ์ลงทน่ 
• การ์วางแผนการ์เงิน 
• การ์จดั์การ์ปฏิิบติัการ์

ara.ac.nz/business

โครงการอุต์สาหกรรม (นักศึูกษาหลักสตู์ร
ป็ระกาศูน่ย์บตั์รบณัิฑิิต์ชิั�นสงู)
ท่านจะต้องทำางานใหค้ร์บ 200 ชิั�วโมง ร์ว่มกับการ์ทำาโคร์งการ์วจิยัในสภาพื่
แวด์ลอ้มธ่ร์กิจจร์งิ หลกัสต่ร์ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณัฑิติชีั�นสง่ชีว่ยใหน้ักศึึกษา 
ท่�ปร์ะสบความสำาเร์จ็ทางวชิีาการ์มาก่อนมโ่อกาสได์ร้์บัทักษะในสาขาอื�นๆ  
เพื่ิ�มเติมท่�สามาร์ถเพื่ิ�มโอกาสในการ์จา้งงานมากขึ�น

สเตฟานั โคลส์เบิิรก์ุ รากูุนัาธานั | ประเทศเดีนมารก์
ปรญิญาตรสีาขาการจััดีการประยุกต์ 

“�ผู้มืรกัเหล่าคณาจัารยู่�์ทุี่กๆ�ท่ี่านเป็็นมิืต์ร
และพรอ้มืใหก้ารชิว่ยู่เหลืออยู้่เ่สมือ”
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เทคโนโลยด่์จิตัิล
หลกัสต่ร์ ICT ท่�เจาะลกึของเร์าได์ร้์บัการ์พื่ฒันาไปพื่ร์อ้มกับอ่ตสาหกร์ร์ม
น่�เพื่ื�อใหแ้น่ใจวา่หลกัสต่ร์มค่วามเป็นปัจจ่บนัและตร์งตามความต้องการ์ 
หลกัสต่ร์ปร์ะกอบด์ว้ยภาคทฤษฎ่และทักษะปฏิิบติั และสอนโด์ยผ่เ้ชี่�ยวชีาญ
ท่�มป่ร์ะสบการ์ณ์ทั�งในเชีงิวชิีาการ์และปร์ะสบการ์ณ์ในสายงานจร์งิ ท่านจะ
สำาเร์จ็การ์ศึึกษาโด์ยได์ร้์บัความร์่แ้ละทักษะปฏิิบติัท่�ผ่ว้า่จา้งต้องการ์ มค่วาม
พื่ร์อ้ม และสามาร์ถทำางานในสถานท่�ทำางานได์อ้ยา่งมป่ร์ะสทิธภิาพื่ตั�งแต่ 
วนัแร์กของการ์ทำางาน

สายงานน่�เป็นสายงานท่�เติบโตเร์ว็ท่�สด่์ทั�งในร์ะด์บันานาชีาติและในเขตไค
ร์สต์เชีริ์ช์ี ภาคเทคโนโลยใ่นเขตแคนเทอร์เ์บอร์่�มพ่ื่นักงาน 15,000 คน ซีึ�ง
สร์า้งม่ลค่าผลติภัณฑิม์วลร์วมในปร์ะเทศึมากถึง $2.4 พื่นัลา้น สำาร์วจโอกาส
ทางอาชีพ่ื่ในด์า้นเทคโนโลยท่่�หลากหลายโด์ยการ์ศึึกษาในหลกัสต่ร์ ICT 
หลกัสต่ร์หนึ�งของเร์าท่� Ara 

ป็รญิญาต์รส่าขาเทิคโนโลย์ส่ารสนเทิศูและเทิคโนโลย์ก่ารส้�อสาร
• การ์พื่ฒันาซีอฟต์แวร์์
• ร์ะบบเคร์อืขา่ยและโคร์งสร์า้งพื่ื�นฐาน
• ร์ะบบสาร์สนเทศึ

ป็ระกาศูน่ย์บตั์รบณัิฑิิต์ชิั�นสงูสาขาเทิคโนโลย์ส่ารสนเทิศูและเทิคโนโลย์ ่
การส้�อสาร
• การ์เขย่นโปร์แกร์มสว่นหน้า
• ร์ะบบเคร์อืขา่ย
• ร์ะบบสาร์สนเทศึ กลย่ทธ ์และโซีลช่ีนั
• ความปลอด์ภัยทางไซีเบอร์์

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• ฝ่่ายบร์กิาร์ด์า้นเทคโนโลย่

สาร์สนเทศึ
• การ์พื่ฒันาซีอฟต์แวร์์
• การ์เขย่นโปร์แกร์ม
• การ์จดั์การ์โคร์งการ์
• การ์พื่ฒันาแอปพื่ลเิคชีนั
• การ์บร์หิาร์งานร์ะบบฐานขอ้ม่ล
• วศิึวกร์ร์มซีอฟต์แวร์์
• การ์วเิคร์าะหก์าร์ทด์สอบ
• ตำาแหน่งงานด์า้นเทคโนโลย ่

สาร์สนเทศึอื�นๆ

• การ์บร์หิาร์งานร์ะบบเคร์อืขา่ย
• ชีา่งเทคนิคสนับสน่น
• การ์วเิคร์าะหร์์ะบบ
• การ์จดั์การ์ร์ะบบเคร์อืขา่ย
• ผ่เ้ชี่�ยวชีาญสนับสน่น
• การ์พื่ฒันาสื�อปฏิิสมัพื่นัธ์
• การ์วเิคร์าะหธ่์ร์กิจ
• การ์จดั์การ์ ICT

ara.ac.nz/digital-technologies

โครงการสหกิจศึูกษา
หากท่านกำาลงัศึึกษาหลกัสต่ร์ปร์ญิญาตร์ด่์า้น ICT ท่� Ara ท่านจะได์ร้์บั
ปร์ะสบการ์ณ์การ์ทำางานโด์ยตร์งในสภาพื่แวด์ลอ้มทางธ่ร์กิจจร์งิ ท่�ท่าน
สามาร์ถปร์ะย่กต์ใชีส้ิ�งท่�ได์เ้ร์ย่นร์่แ้ละจดั์ทำาโคร์งการ์ท่�สามาร์ถนำาไปใชีไ้ด์้
จร์งิเป็นร์ะยะเวลา 450 ชิั�วโมง ใหก้ับองค์กร์เจา้ภาพื่ นักศึึกษาหลกัสต่ร์
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณัฑิติชีั�นสง่สาขา ICT ก็สามาร์ถได์ร้์บัโอกาสท่�คลา้ยกันน่�
เชีน่กัน

พรพชิชา วรธงชยั | ประเทศไทย
ปรญิญาตรสีาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยกีารส่�อิสาร

“�Ara�มือบป็ระสบการณ์จัรงิท่ี่�สามืารถ
ชิว่ยู่เหลือนักศ่ึกษาในด้้านการป็ระกอบ
อาชิพ่ได้้”
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วศิึวกร์ร์มและการ์ก่อสร์า้ง
หลกัสต่ร์ด์า้นวศิึวกร์ร์มศึาสตร์แ์ละการ์ก่อสร์า้งของเร์าด์ำาเนินการ์เร์ย่นการ์
สอนในสภาพื่แวด์ลอ้มท่�กร์ะต่้นการ์เร์ย่นร์่ ้สง่เสร์มิใหม้ก่าร์ตั�งคำาถาม และ
สนับสน่นใหเ้กิด์ความสมด์ล่ร์ะหวา่งการ์เร์ย่นร์่ภ้าคทฤษฎ่และการ์ปฏิิบติัจร์งิ 
ภายในสิ�งอำานวยความสะด์วกตามวตัถป่ร์ะสงค์ต่างๆ ท่�น่าตื�นตาของเร์า  
ท่านจะได์เ้ร์ย่นร์่จ้ากผ่เ้ชี่�ยวชีาญท่�มากปร์ะสบการ์ณ์และมเ่คร์อืขา่ยเชีื�อมโยง
กับภาคอ่ตสาหกร์ร์มอยา่งกวา้งขวาง

เร์าทำางานร์ว่มกับธ่ร์กิจ สถาบนั และองค์กร์ทางวศิึวกร์ร์มต่างๆ อยา่งใกลช้ีดิ์
ในการ์พื่ฒันาการ์ฝึ่กงาน การ์จดั์ใหเ้ขา้ทำางาน และโคร์งการ์วจิยัท่�ลำ�าหน้า  
เพื่ื�อพื่ฒันาทักษะของท่านใหด้์ย่ิ�งขึ�น

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• สถาปัตยกร์ร์ม – นักสร์า้งแบบจำาลองสถาปัตยกร์ร์มสามมติิ  

นักออกแบบสถาปัตยกร์ร์ม
• การ์จดั์การ์การ์ก่อสร์า้ง – ผ่จ้ดั์การ์พื่ื�นท่�ก่อสร์า้ง
• การ์สำาร์วจปร์มิาณงาน – ผ่ส้ำาร์วจปร์มิาณงาน
• การ์ออกแบบภายใน – นักออกแบบภายใน นักออกแบบฉากโร์งละคร์
• วศิึวกร์ร์มโยธา – ชีา่งเทคนิควศิึวกร์ร์ม ผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นเทคนิค  

นักออกแบบ ผ่ค้วบคม่การ์ก่อสร์า้ง วศิึวกร์ฝ่่ายขายหร์อืวศิึวกร์โคร์งการ์ 
และทางเลอืกตำาแหน่งงานอื�นๆ ท่�เก่�ยวขอ้งกับการ์สนับสน่นการ์ออกแบบ
และก่อสร์า้งของงานพื่ฒันาโคร์งสร์า้งพื่ื�นฐาน

• วศิึวกร์ร์มไฟฟา้ – ชีา่งเทคนิควศิึวกร์ร์ม ผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นเทคนิคไฟฟา้ 
ร์ะบบเคร์อืขา่ยคอมพื่วิเตอร์ ์อิเลก็ทร์อนิกส ์และโทร์คมนาคม

• วศิึวกร์ร์มเคร์ื�องกล – ชีา่งเทคนิควศิึวกร์ร์ม ผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นเทคนิค 
วศิึวกร์ออกแบบ วศิึวกร์การ์ผลติ หวัหน้าฝ่่ายซีอ่มบำาร์ง่ วศิึวกร์ฝ่่ายขาย
หร์อืวศิึวกร์ร์บัปร์ะกันคณ่ภาพื่ และทางเลอืกตำาแหน่งงานอื�นๆ ตั�งแต่
ในโร์งงานอ่ตสาหกร์ร์มร์ะด์บัสง่และการ์ผลติในเขตเมอืง ไปจนถึงโร์งงาน
แปร์ร์ป่ผลผลติทางการ์เกษตร์

• การ์ออกแบบโด์ยใชีค้อมพื่วิเตอร์ช์ีว่ย – เจา้หน้าท่�เขย่นแบบ CAD  
นักออกแบบ CAD นักออกแบบผลติภัณฑิ์

ara.ac.nz/engineering

หลกัสต่ร์ด์า้นวศิึวกร์ร์มศึาสตร์์
ร์ะด์บั 6 และ 7 ท่� Ara ได์ร้์บัการ์
ร์บัร์องคณ่ภาพื่จากองค์กร์ 
สง่เสร์มิด์า้นวศิึวกร์ร์มของ 
ปร์ะเทศึนิวซีแ่ลนด์ ์
(Engineering New 
Zealand) วา่ผา่นเกณฑิ ์
ตามขอ้ตกลง Dublin Accord  
และ Sydney Accord

สูมาคมนีักสูำารวจปรมิาณงานี 
แหง่แปซีฟิกิ

ปร์ญิญาตร์ส่าขาการ์ก่อสร์า้ง 
(การ์สำาร์วจปร์มิาณงาน) และ
ปร์ะกาศึน่ยบตัร์บณัฑิติชีั�นสง่
สาขาการ์สำาร์วจปร์มิาณงานได์้
ร์บัการ์ร์บัร์องและเป็นสมาชีกิ
ของสถาบนั New Zealand 
Institute of Quantity 
Surveyors

ไซูมิอนั อี�เหงิ หลู | ประเทศจีัน
ปรญิญาตรสีาขาเทคโนโลยวีิศิวิกรรม (โยธา)

“�Ara�ชิว่ยู่ใหผู้้มืก้าวไป็ส่้อุต์สาหกรรมืได้้
เมืื�อจับการศ่ึกษา”
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สข่ภาพื่
หลกัสต่ร์ด์า้นสข่ภาพื่ของเร์าชีว่ยใหท้่านได์ร้์บัการ์ฝึ่กอบร์ม ความร์่ ้และ
ปร์ะสบการ์ณ์ พื่ร์อ้มทั�งป่ทางส่อ่่ตสาหกร์ร์มเพื่ื�อใหท้่านได์น้ำาทักษะและ
คณ่สมบติัของท่านไปใชีใ้นท่�ท่�ต้องการ์

ไมว่า่ท่านจะเลอืกศึึกษาตามพื่าธเวยใ์ด์ก็ตาม คณ่ว่ฒอัินเป็นท่�ยอมร์บัของ 
เร์าจะชีว่ยใหท้่านมจ่่ด์เร์ิ�มต้นทางอาชีพ่ื่ท่�สมบ่ร์ณ์แบบ ท่านจะได์เ้ร์ย่นร์่จ้าก 
ผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นสข่ภาพื่ท่�มค่วามชีำานาญและม่ง่มั�นท่�จะแบง่ปันความร์่ท้่�ตนม่
ใหก้ับนักศึึกษา

'มานาวา' เป็นวทิยาเขตออกแบบตามจ่ด์ปร์ะสงค์แหง่ใหมล่า่สด่์ในไคร์สต์เชีริ์ช์ี 
ท่�ม่ง่เน้นการ์เร์ย่นการ์สอนด์า้นสข่ภาพื่ ตั�งอย่ใ่นร์ะยะการ์เด์นิเพื่ย่งสองนาท่
จากโร์งพื่ยาบาลสำาคัญของเมอืง วทิยาเขตเปิด์ทำาการ์เด์อืนกร์กฎาคม  
ปี 2018 โด์ยใชีแ้บบจำาลองสถานการ์ณ์และเคร์ื�องมอืฝึ่กแบบลา่สด่์ใน 
การ์เร์ย่นการ์สอน และได์ร้์บัการ์ออกแบบมาเพื่ื�ออำานวยความสะด์วกแก่ 
การ์ทำางานร์ว่มกันและการ์แบง่ปันความร์่ร้์ะหวา่งนักศึึกษา คณาจาร์ย ์ 
และผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นสข่ภาพื่

Ara มอั่ตร์าการ์จา้งงานบณัฑิติสาขาการ์พื่ยาบาลในนิวซีแ่ลนด์ส์ง่สด่์อยา่ง
ต่อเนื�อง และในปี 2018 มผ่ลสมัฤทธิ�ในร์ะด์บัเกือบสมบ่ร์ณ์แบบอยา่งท่�ไม่
เคยมม่าก่อน โด์ยนักศึึกษาท่�จบการ์ศึึกษา 99% ได์ร้์บัการ์จา้งงานภายในส่�
เด์อืนหลงัจากเขา้ร์บัการ์สอบจากสว่นกลาง

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• การ์ด์แ่ลสข่ภาพื่ – พื่ยาบาลผด์ง่คร์ร์ภ์ เจา้หน้าท่�ถ่ายภาพื่ร์งัส ่นักร์งัส ่

การ์แพื่ทย ์นักบำาบดั์โร์คกร์ะด์ก่
• บร์กิาร์ทางสงัคม – นักสงัคมสงเคร์าะห ์เจา้หน้าท่�ชีว่ยเหลอืด์า้นสข่ภาพื่

จติ เจา้หน้าท่�สนับสน่นช่ีมชีน

ara.ac.nz/healthcare

ara.ac.nz/social-services

แผนท่ิ�แสดงท่ิ�ตั์�งของวทิิย์าเขต์มานาวา

หรง หวงั | ประเทศจีัน
ปรญิญาตรสีาขาการพยาบัาล

“�การศ่ึกษาในหลักส้ต์รน่�ชิว่ยู่เต์รยู่่มื 
ความืพรอ้มืด้้านอาชิพ่การพยู่าบาลใหกั้บ 
ฉัันเป็็นอยู่า่งด่้”
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วทิยาศึาสตร์์
มบ่ทบาทต่างๆ เกิด์ขึ�นใหมม่ากขึ�นเร์ื�อยๆ เพื่ื�อใหท้ั�งนักคิด์เชีงิปฏิิบติัและเชีงิ
วเิคร์าะหส์ามาร์ถสร์า้งความแตกต่างท่�เป็นปร์ะโยชีน์ใหก้ับผ่ค้นและแมแ้ต่
ช่ีมชีนต่างๆ ได์ท้ั�งช่ีมชีน

คณ่ว่ฒดิ์า้นวทิยาศึาสตร์ข์องเร์าได์ร้์บัการ์สร์า้งสร์ร์ค์ขึ�นโด์ยร์ว่มมอืกับ 
ผ่จ้า้งงานร์ายต่างๆ เพื่ื�อใหเ้หมาะสมตามความต้องการ์ของภาคอ่ตสาหกร์ร์ม 
หลกัสต่ร์สอนโด์ยผ่เ้ชี่�ยวชีาญทร์งคณ่ว่ฒแิละมากด์ว้ยปร์ะสบการ์ณ์ ได์ร้์บั
การ์ออกแบบใหท้่านได์ส้มัผสัปร์ะสบการ์ณ์จร์งิท่�สามาร์ถนำาไปปร์ะย่กต์ใชีไ้ด์ ้
และชีว่ยใหท้่านมค่วามชีำานาญในการ์ทำางานในสายงานท่�เลอืกนับตั�งแต่ 
วนัแร์กของการ์ทำางาน

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• วทิยาศึาสตร์ ์– นักเทคนิคหอ้งปฏิิบติัการ์ พื่ยาบาลสตัว ์นักเทคนิควจิยั  

ผ่ด้์แ่ลสตัว ์นักเพื่าะพื่นัธ่ส์ตัว ์ผ่จ้ดั์การ์ศ่ึนยด์์แ่ลสน่ัข
• การ์สง่เสร์มิสข่ภาพื่ – นักวจิยัด์า้นวทิยาศึาสตร์ส์ข่ภาพื่ ผ่ใ้หค้ำาปร์กึษา

ด์า้นสข่ภาพื่/ร์ป่แบบการ์ใชีช้ีว่ติ นักสง่เสร์มิสข่ภาพื่
• โภชีนาการ์มน่ษย ์– นักโภชีนาการ์ นักพื่ฒันาผลติภัณฑิโ์ภชีนาการ์
• วทิยาศึาสตร์ก์าร์ก่ฬา – นักวเิคร์าะหค์วามสามาร์ถ ผ่ฝึ้่กสอนการ์เสร์มิ

สร์า้งสมร์ร์ถภาพื่ความแขง็แร์ง นักบำาบดั์ทางการ์ก่ฬา คร์ฝึ่่กออกกำาลงั
กายแบบกล่ม่ ผ่ช้ีว่ยฝึ่กสว่นบ่คคล ผ่จ้ดั์การ์ฟติเนส

ara.ac.nz/science

ara.ac.nz/sportscience

นีัชา ดุนัเงล | ประเทศเนปาล
ประกาศนียบััตรบััณฑิิตชีั�นสูงสาขาเทคโนโลยหีอ้ิงปฏิิบััติการ

“�คณาจัารยู่ทุ์ี่กท่ี่านใหค้วามืชิว่ยู่เหลือ 
เป็็นอยู่า่งด่้และเป็็นกันเอง”
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งานการ์บร์กิาร์และ
อ่ตสาหกร์ร์มการ์บร์กิาร์
ไมว่า่ท่านม่ง่มั�นท่�จะเป็นเชีฟ ผ่ท้ำาขนม ผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นงานการ์บร์กิาร์ 
พื่นักงานเสร์มิความงาม นักออกแบบทร์งผม ผ่เ้ชี่�ยวชีาญด์า้นการ์ท่องเท่�ยว 
หร์อืผ่ป้ร์ะกอบธ่ร์กิจนำาเท่�ยว เร์ามท่างเลอืกการ์ศึึกษาท่�จะชีว่ยใหท้่านทร์าบวา่
ความฝั่นของท่านคืออะไร์

ท่านจะได์เ้ร์ย่นร์่จ้ากคณาจาร์ยท์่�มค่วามเขา้ใจในสายงานของตนเองอยา่ง 
ลกึซีึ�งและมป่ร์ะสบการ์ณ์มากมายพื่ร์อ้มท่�จะแบง่ปันใหก้ับท่าน สิ�งอำานว 
ยความสะด์วกท่�ยอด์ย่�ยมของเร์า ได์แ้ก ่คร์วัแบบคร์บวงจร์หา้แหง่ ร์า้นอบขนม  
ร์า้นอาหาร์สำาหร์บัการ์ฝึ่กสองแหง่ (ร์า้น วชิีั�นส ์ในวทิยาเขตไคร์สต์เชีริ์ช์ี และ 
ร์า้น สตาร์ซี ์ในวทิยาเขตทิมาร์)่ ร์า้นกาแฟและบาร์ส์ำาหร์บัการ์ฝึ่ก บาร์สิต้าร์ม่  
ร์า้นเสร์มิความงามและตกแต่งทร์งผม ร์ะบบการ์จองแบบจำาลอง และสถาน
ปฏิิบติัการ์ด์า้นงานแมบ่า้น

เร์าเป็นสถาบนัแร์กในนิวซีแ่ลนด์ท์่�มห่ลกัสต่ร์การ์ปร์ะกอบอาหาร์และอบ
ขนมปังท่�ได์ร้์บัการ์ยอมร์บัจากสมาคมเชีฟโลก (World Association of 
Chefs Societies)

Ara (ร์วมถึง CPIT และเอโอร์ากิ โพื่ลเ่ทคนิค ซีึ�ง
เป็นสถาบนัเด์มิของ Ara) ได์ร้์บัร์างวลั Nestle 
Toque d'Or Supreme Award 16 คร์ั�งจาก
ทั�งหมด์ 28 คร์ั�ง นับตั�งแต่การ์มอบร์างวลั 
คร์ั�งแร์กในปี 1991

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• การ์ปร์ะกอบอาหาร์ – เชีฟ พื่นักงานทำาขนม ผ่ใ้หบ้ร์กิาร์จดั์เล่�ยง
• การ์บร์กิาร์ – พื่นักงานบร์กิาร์ในร์า้นอาหาร์ บาร์สิต้า เจา้หน้าท่�อำานวย

ความสะด์วกของโร์งแร์ม ผ่ป้ร์ะสานงาน พื่นักงานต้อนร์บัของโร์งแร์ม
• การ์เด์นิทางและการ์ท่องเท่�ยว – ผ่ใ้หค้ำาปร์กึษาด์า้นการ์เด์นิทาง บ่คลากร์

ปฏิิบติังานในสายการ์บนิหร์อืเร์อืสำาร์าญ มคัคเ่ทศึก์
• การ์เสร์มิความงาม – พื่นักงานเสร์มิความงาม ชีา่งแต่งหน้า ชีา่งทำาเลบ็ 

ผ่ใ้หค้ำาปร์กึษาด์า้นการ์ด์แ่ลผวิ พื่นักงานฝ่่ายขาย ผ่จ้ดั์การ์หร์อืเจา้ของ
คลนิิก/ร์า้นเสร์มิความงาม

ara.ac.nz/hospitality

ara.ac.nz/hair-beauty-massage แดเนีัยล สมิิธ อรสีตรพั | ประเทศเดีนมารก์
ปรญิญาตรสีาขาการท่อิงเที�ยวิระหวิา่งประเทศและการจััดีการ 
งานการบัรกิาร

“�ฉัันม่ืความืมัื�นใจัและได้้เรยู่่นร้เ้ก่�ยู่วกับ
ต์นเองมืากขั้่�น”
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ศิึลปะ
ความสามาร์ถ ความฉลาด์คิด์ และแร์งบนัด์าลใจของท่านจะได์ร้์บัการ์บม่เพื่าะ
ด์ว้ยคณ่ว่ฒดิ์า้นการ์สร์า้งสร์ร์ค์ท่�หลากหลายของเร์า 

หลกัสต่ร์ของเร์าด์ำาเนินการ์สอนโด์ยผ่เ้ชี่�ยวชีาญในสายงาน และม่ง่เน้นการ์
สง่เสร์มิใหท้่านมค่วามร์เิร์ิ�มสร์า้งสร์ร์ค์และการ์พื่ฒันาทักษะท่�จำาเป็นเพื่ื�อให้
ปร์ะสบความสำาเร์จ็ในสายงานท่�มก่าร์แขง่ขนัสง่เหลา่น่�

ท่� Ara พื่วกเร์าเป็นผ่น้ำาด์า้นการ์ศึึกษาท่�เน้นการ์ปฏิิบติั โด์ยมก่าร์ฝึ่กอบร์ม
ในสถานท่�ทำางานผา่นปร์ะสบการ์ณ์จร์งิ ทำาใหม้ั�นใจได์ว้า่ ท่านจะมร่์ะด์บัความ
สามาร์ถท่�จำาเป็นต่อการ์ทำางานในสถานท่�ทำางานอยา่งเพื่ย่งพื่อ พื่ร์อ้มด์ว้ย
ความมั�นใจและศัึกยภาพื่เมื�อสำาเร์จ็การ์ศึึกษาออกไป

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• ศิึลปะและการ์ออกแบบ – นักออกแบบกร์าฟกิ นักออกแบบมลัติมเ่ด์ย่  

นักออกแบบภาพื่เคลื�อนไหว นักออกแบบเคร์ื�องปร์ะด์บั ศิึลปิน
• แฟชีั�น – นักออกแบบแฟชีั�น เจา้หน้าท่�จดั์ซีื�อด์า้นแฟชีั�น สไตลสิต์
• การ์ถ่ายภาพื่ – ชีา่งภาพื่มอือาชีพ่ื่ ศิึลปินภาพื่ถ่าย
• สื�อและการ์สื�อสาร์ (วทิย่กร์ะจายเสย่งและวทิย่โทร์ทัศึน์) – ชีา่งกลอ้ง  

ผ่ตั้ด์ต่อลำาด์บัภาพื่ ฝ่่ายขั�นตอนหลงัการ์ผลติ การ์สร์า้งเทคนิคพื่เิศึษ 
ทางภาพื่ ผ่แ้พื่ร์ภ่าพื่โทร์ทัศึน์ ผ่ป้ร์ะกาศึทางวทิย่ ผ่ส้ื�อขา่ว ผ่ก้ำากับ 

• ด์นตร์แ่ละการ์แสด์ง – นักแสด์ง นักร์อ้ง นักเต้น นักด์นตร์ ่ผ่ก้ำากับเวท่ 
นักปร์ะพื่นัธเ์พื่ลง นักปร์ะพื่นัธด์์นตร์ ่ผ่จ้ดั์การ์ศิึลปิน

ara.ac.nz/art-and-design

ara.ac.nz/music-arts

ara.ac.nz/music-theatre

ara.ac.nz/broadcasting

สึมูิกิุ ทานิักูุจิ | ประเทศญี�ปุ�น
อินปุรญิญาสาขาการถ่่ายภาพเป็นอิาชีพี

“�หลักส้ต์รน่�ที่ำาใหผู้้มืได้้รบัป็ระสบการณ์
จัรงิ�และสามืารถเรยู่่นร้ทั้ี่กษะต่์างๆ�
มืากมืายู่ได้้อยู่า่งรวด้เรว็”
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ความยั�งยนืและการ์ศึึกษา
กลางแจง้
ด์ว้ยคณ่ว่ฒดิ์า้นภาษาหร์อืการ์ศึึกษา ท่านสามาร์ถสร์า้งเสร์มิความสมัพื่นัธ์
และชีว่ยเหลอืผ่อื้�นใหบ้ร์ร์ลเ่ปา้หมายได์้

หลกัสต่ร์การ์ศึึกษาของเร์า ได์แ้ก่ การ์ศึึกษากลางแจง้ และการ์สอนภาษา
อังกฤษใหแ้กค่นวยัผ่ใ้หญ ่หลกัสต่ร์การ์ศึึกษากลางแจง้ของเร์าท่� Ara ม่ง่เนน้ 
เร์ื�องความยั�งยนืและการ์ใชีป้ร์ะโยชีน์จากสภาพื่แวด์ลอ้มกลางแจง้ท่�อย่ไ่ม ่
ไกลจากวทิยาเขตไคร์สต์เชีริ์ช์ีและทิมาร์อั่นสวยงามและหลากหลายใหค้่้มค่า
มากท่�สด่์

ผูท่้ิ�จบหลักสตู์รน่�จะได้รบัการจา้งงานในสาขา
• ความยั�งยนืและการ์ศึึกษากลางแจง้ – คร์ส่อนด์า้นการ์ศึึกษากลางแจง้ 

มคัคเ่ทศึก์นำาเท่�ยวเชีงิผจญภัยหร์อืเชีงินิเวศึ มคัคเ่ทศึก์นำาเท่�ยวเชีงิ
นันทนาการ์หร์อืเชีงิอน่ร์กัษ์ คร์ฝึ่่กสอนเลน่สก่/สโนวบ์อร์ด์์

ara.ac.nz/sustainability-outdoor-education

เซูม็ิ อจีวดุท์ | ประเทศเนเธอิรแ์ลนด์ี
ปรญิญาตรสีาขาควิามยั�งยน่และการศึกษากลางแจ้ัง

“�คุณจัะสัมืผู้ัสได้้ถ่งบรรยู่ากาศึแบบ
นานาชิาติ์�เนื�องจัากม่ืนักศ่ึกษาต่์างชิาติ์
มืากมืายู่”
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ขั�นตอนการ์สมคัร์เร์ย่นของนักศึึกษานานาชีาติ
การ์ศึึกษาท่�ต่างปร์ะเทศึต้องอาศัึยความร์บัผดิ์ชีอบท่�ยิ�งใหญ่ เมื�อท่านตัด์สนิใจสมคัร์เพื่ื�อศึึกษาต่อท่� Ara ท่านสามาร์ถมั�นใจได์เ้ลยวา่เร์าจะคอยใหค้ำาแนะนำา 
แก่ท่านจนจบกร์ะบวนการ์ 

เร์าจะใหค้วามชีว่ยเหลอืแก่ท่านในการ์:

1 สง่ใบสมคัร์ 2 จดั์เตร์ย่มวซ่ีา่ของท่าน 3 เด์นิทางมายงันิวซีแ่ลนด์์

รายการเอกสูารที�ใชั้ใ้นีการสูมคัร

• ใบสมคัร์สำาหร์บันักศึึกษานานาชีาติท่�กร์อกขอ้ม่ลและลงชีื�อเร์ย่บร์อ้ยแลว้
• ฉบบัแปลภาษาอังกฤษท่�ได์ร้์บัการ์ร์บัร์องและต้นฉบบัแสด์งคณ่สมบติัในการ์เขา้ศึึกษาและปร์ะวติั 

การ์ศึึกษาท่�ได์ร้์บัการ์ร์บัร์อง
• สำาเนาผลการ์สอบ IELTS หร์อื PTE ท่�ยงัไมห่มด์อาย่หร์อืหลกัฐานแสด์งร์ะด์บัทักษะภาษาอังกฤษอื�นๆ
• ร์ายละเอ่ยด์ปร์ะสบการ์ณ์ทำางานท่�เก่�ยวขอ้ง เชีน่ ปร์ะวติัสว่นตัว เร์ซ่ีเม บ่คคลอ้างอิง
• จด์หมายแนะนำาตัว - บอกใหเ้ร์าทร์าบวา่เพื่ร์าะเหตใ่ด์ท่านจงึต้องการ์ศึึกษาในหลกัสต่ร์น่� และท่าน

วางแผนอยา่งไร์หลงัจบหลกัสต่ร์แลว้

ขั้ั�นัตอนัที�หนึั�ง
การสูง่ใบสูมคัร

กร์อกใบสมคัร์แบบออนไลน์* ด์จิตัิล หร์อืฉบบัพื่มิพื่์

ตร์วจสอบวา่ท่านได์ก้ร์อกร์ายละเอ่ยด์ทก่สว่นในใบ
สมคัร์และแนบเอกสาร์ท่�จำาเป็นทั�งหมด์คร์บถ้วนแลว้ 

(ด์ร่์ายการ์เอกสาร์ท่�ต้องตร์วจสอบด์า้นลา่ง)

สง่ใบสมคัร์ (ผา่นร์ะบบออนไลน์* อ่เมล หร์อืไปร์ษณ่ย)์

ขั้ั�นัตอนัที�สอง
การเตรยีมความพื้รอ้มเร้�องวซีีา่

ได์ร้์บัหนังสอืตอบร์บัเขา้เร์ย่นแบบไมม่เ่งื�อนไข

ชีำาร์ะค่าธร์ร์มเน่ยมหากปร์ะเทศึของท่านไมต้่องใชี้
หนังสอือน่มติัหลกัการ์ (AIP) จากสำานักงานตร์วจ 
คนเขา้เมอืงนิวซีแ่ลนด์ ์ปร์ะเทศึเหลา่น่�ต้องชีำาร์ะ 

ค่าธร์ร์มเน่ยมทันท่ท่�ได์ร้์บัการ์อน่มติั AIP

ได์ร้์บัหนังสอืตอบร์บัเขา้เร์ย่น

ยื�นคำาขอวซ่ีา่ได์ท้่� immigration.govt.nz

ขั้ั�นัตอนัที�สามิ
การเดัินีทางมายงันีิวซีแีลันีดั์

ใหข้อ้ม่ลการ์เด์นิทางเขา้ปร์ะเทศึแก่เจา้หน้าท่�ของ
สำานักงานร์บันักศึึกษานานาชีาติ

ได์ร้์บัเอกสาร์ยนืยนัตอบร์บัการ์เขา้พื่กั (หากร์อ้งขอ)

เด์นิทางมาถึงนิวซีแ่ลนด์์

ร์ายงานตัวต่อฝ่่ายร์บัสมคัร์และลงทะเบย่นนักศึึกษา
พื่ร์อ้มกับแนบพื่าสปอร์ต์ วซ่ีา่ และใบแสด์งผล 

การ์เร์ย่นของท่าน

เขา้ร์ว่มการ์ปฐมนิเทศึ

เร์ิ�มการ์เขา้เร์ย่นในชีั�นเร์ย่น
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นโยบายการ์คืนเงิน
เร์าเขา้ใจวา่บางคร์ั�งการ์เปล่�ยนแปลงเก่�ยวกับสข่ภาพื่หร์อืสถานการ์ณ์ต่างๆ สามาร์ถสง่ผลต่อแผนการ์ศึึกษาของท่านท่�สถาบนัของเร์า จงึเป็นเร์ื�องสำาคัญ 
ท่�ท่านจะต้องทำาความเขา้ใจนโยบายการ์คืนเงินของ Ara ท่�ขึ�นอย่ก่ับ 'พื้าธุการศึูกษา' ของนักศึึกษา ซีึ�งก็คือร์ะยะเวลาของหลกัสต่ร์ด์งัร์ะบ่ในร์ายการ์ 
ค่าธร์ร์มเน่ยม และได์ม้ก่าร์ยอมร์บัโด์ยการ์ชีำาร์ะเงินและการ์สมคัร์เร์ย่น ตาร์างสำาหร์บัคำานวณจำานวนเงินท่�สามาร์ถคืนได์แ้สด์งอย่ใ่นด์า้นลา่งน่�

เหต์ผุลในการพื้จิารณิาค้นเงิน จำานวนเงินท่ิ�ค้น (ค่าเล่าเรย่์น) ค่าธุรรมเน่ย์ม 
การจดัหาท่ิ�พื้กั

เอกสารท่ิ�นักศึูกษาต้์องสง่

นักศึึกษาถอนร์ายวชิีาเร์ย่นก่อนวนัเร์ิ�มเร์ย่น 
ของพื้าธุการศึูกษา

คืนเงินเต็มจำานวนหากค่าธร์ร์มเน่ยม
ลงทะเบย่นน้อยกวา่ NZ$500

ไมคื่นเงิน เอกสาร์ถอนร์ายวชิีาเร์ย่นท่�กร์อก 
ร์ายละเอ่ยด์คร์บถ้วน (แบบฟอร์ม์ขอปร์บั
เปล่�ยนร์ายละเอ่ยด์การ์สมคัร์เร์ย่น)

และ
คำาขอถอนร์ายวชิีาเป็นลายลกัษณ์อักษร์ 
(โด์ยการ์สง่อ่เมลหร์อืหนังสอืไปยงั 
intladmissions@ara.ac.nz)

 นักศึึกษาถอนร์ายวชิีาเร์ย่นภาย์ในเจด็วนัแรกต์ามป็ฏิิทิิน
ของการ์เร์ิ�มต้นพื่าธการ์ศึึกษา

80% ของค่าเลา่เร์ย่นท่�ชีำาร์ะเอาไวแ้ลว้ 
(ค่าเลา่เร์ย่น 20% จะหกัไวเ้ป็นค่าด์ำาเนินการ์) 

ไมคื่นเงิน

นักศึึกษาถอนร์ายวชิีาเร์ย่นหลังวนัท่ิ�เจด็ต์ามป็ฏิิทิิน  
ของการ์เร์ิ�มต้นพื่าธการ์ศึึกษา ไมคื่นเงิน ไมคื่นเงิน

ยื�นขอวซ่ีา่ไมผ่า่นหร์อืไมไ่ด์ร้์บัการ์อน่มติัจากสำานักงาน
บร์กิาร์เขา้เมอืงแหง่นิวซีแ่ลนด์์

คืนเงินเต็มจำานวนหากค่าธร์ร์มเน่ยม
ลงทะเบย่นน้อยกวา่ $500 ไมคื่นเงิน

หนังสอืแจง้อยา่งเป็นทางการ์จาก
สำานักงานบร์กิาร์เขา้เมอืงแหง่นิวซีแ่ลนด์์
ท่�ร์ะบ่วา่การ์ยื�นขอวซ่ีา่นักศึึกษาได์ร้์บั
การ์ปฏิิเสธ

สำานักงานตร์วจคนเขา้เมอืงนิวซีแ่ลนด์ป์ฏิิเสธการ์ต่ออาย่
วซ่ีา่นักศึึกษาเนื�องจากเวลาเขา้เร์ย่นตำ�ากวา่เกณฑิ ์ผลการ์
ศึึกษาไมเ่ป็นท่�น่าพื่งึพื่อใจ และ/หร์อืยื�นขอวซ่ีา่ลา่ชีา้กวา่
กำาหนด์ (มาตร์า 61) 

80% ของค่าเลา่เร์ย่นท่�ชีำาร์ะเอาไวแ้ลว้ 
(หกัค่าเลา่เร์ย่น 20%)

หรอ้
คืนเงินตามสดั์สว่นโด์ยคิด์จากวนัท่�
เขา้เร์ย่นวนัสด่์ท้าย 

ไมคื่นเงิน หนังสอืแจง้อยา่งเป็นทางการ์จาก
สำานักงานบร์กิาร์เขา้เมอืงแหง่นิวซีแ่ลนด์์
ท่�ร์ะบ่วา่การ์ยื�นขอวซ่ีา่นักศึึกษาได์ร้์บั
การ์ปฏิิเสธ

การ์ยกเลกิการ์สมคัร์เร์ย่นโด์ย Ara ไมคื่นเงิน ไมคื่นเงิน หนังสอืยกเลกิการ์สมคัร์เร์ย่น

เหตผ่ลด์า้นความเหน็ใจ (จะมก่าร์พื่จิาร์ณาต่อเมื�อสถานการ์ณ์ในการ์
ถอนร์ายวชิีาเร์ย่นอย่น่อกเหนือการ์ควบคม่ของนักศึึกษา และเป็นไปตามขอ้
กำาหนด์ของการ์พื่จิาร์ณาร์ะด์บัการ์ถอนร์ายวชิีาเร์ย่น หร์อืนโยบายการ์คืนเงิน 
ค่าธร์ร์มเน่ยมซีึ�งร์วมถึงนโยบายเก่�ยวกับเหตผ่ลด์า้นความเหน็ใจด์ว้ย)

จำานวนเงินท่�คืนใหจ้ะพื่จิาร์ณาเป็น
แต่ละกร์ณ่ไป

การ์ตัด์สนิใจคืนเงิน 
จะพื่จิาร์ณาเป็น 
แต่ละกร์ณ่ไป

เอกสาร์ปร์ะกอบการ์ยื�นเร์ื�องขอคืนเงิน
และแบบฟอร์ม์ขอร์บัพื่จิาร์ณาคืนเงิน
ด์ว้ยเหตผ่ลด์า้นความเหน็ใจ



New Year’s Day Sunday 1 January 

Day After New Year Monday 2 January

Waitangi Day Monday 6 February

Good Friday Friday 7 April

Easter Monday Monday 10 April

ANZAC Day (Observed) Monday 24 April

Queen's Birthday Monday 5 June

Matariki Friday 14 July

South Canterbury Anniversary Day Monday 25 September

Labour Day Monday 23 October

Canterbury Anniversary Day Friday 17 November

Christmas Day Monday 25 December

Boxing Day Tuesday 26 December

05004 – International Fees 2023 | Mar 2023

Public holidays

Fees and dates 2023

We recommend you budget $1667 per month for living 
expenses including accommodation and general living costs.

Living expenses

Exam fees
IELTS exam fee $395

Pearson Test of English exam fee $385

Other fees
Student Services Levy $340 per year

Student carpark $5.50 per day

English Language courses
Course Duration Start Date Fees

Administration fee $250

Student Services Levy
$8  
per week

Intensive English

IELTS Preparation 
(IELTS Exam fee not included)

4 weeks 
(Minimum)

Every Monday

Starts 6 February

Finishes 22 December

$390  
per week

English plus  
Volunteer Work

8 weeks Flexible $3,120 

Work placement fee $275

NZCEL  
(New Zealand Certificate in 
English Language)  

Level 3 
Level 3 Applied 
Level 4 Academic 
Level 5                     

18 weeks

6 February

17 July 

18 September  
(level 4 only)

$8,000

per  
semester

CELTA 4 weeks Please enquire $5,468

Customised group  
programmes

4 weeks 
(Minimum)

Please enquire
Please 
enquire

Homestay Christchurch Timaru

Placement Fee/Introduction Fee
All homestay placements, from outside 
New Zealand. (Includes arrival airport transfer, 
orientation and arrival pack) 

$320 $320 
 

Airport meeting and transfer to homestay in 
Timaru (one way)

– $60

Homestay Fee (minimum 4 weeks) 
(includes two meals on weekdays and  
three meals on the weekend)

$280 $280

Homestay Fee 
(includes three meals a day)

$315 $315

Transportation Christchurch Timaru

Bus fare (Metrocard) - unlimited travel $106 per month $66 per month

Bus fare (Metrocard) – weekly maximum $26.50 per week
$16.50 per 
week

Bus fare (Metrocard) $2.65 per ride $1.65 per ride

Bus fare (cash) $4.20 per ride $2.50 per ride

Other important dates 
Ara campus reopens Monday 9 January

Timaru Graduation Thursday 16 February

Autumn Graduation Friday 31 March

Daylight saving ends Sunday 2 April

Ara closed (Tuesday after Easter) Tuesday 11 April

Spring Graduation Friday 15 September

Daylight saving starts Sunday 24 September

Ara campus closes Friday 22 December

International students (including group students) must have 
appropriate and current medical insurance while in New Zealand. 
The cost of insurance for a full-time student is:

Medical & travel insurance

$730 for 45-48 weeks (12 months)

$365 for 21-24 weeks (6 months)

$61 for 1-30 days (1 month)

Note: Fees are correct at the time of publication and are 
subject to change without notice.
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ENGLISH FOR FURTHER STUDY (NZCEL)
C NZ Certificate in English Language (General) T 3 18 weeks Feb/Jul $8,000 IELTS 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0

C NZ Certificate in English Language (Applied) T 3 18 weeks Feb/Jul $8,000 IELTS 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5

C NZ Certificate in English Language T 4 18 weeks Feb/Jul/Sep $8,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C NZ Certificate in English Language 5 18 weeks Feb/Jul $8,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

FOUNDATION
C Study and Career Preparation T 3 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

C Study and Career Preparation T 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.5 5.0 5.5 5.0

ARCHITECTURAL STUDIES
G Construction Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G Quantity Surveying 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G Building Information Modelling (BIM) 7 1 year Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Architectural Studies 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Construction  
(with specialisations in Construction Management and Quantity Surveying)

7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Architectural Technology 6 2 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Construction   
(with specialisations in Construction Management and Quantity Surveying)

6 2 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

CREATIVE

M Master of Creative Practice 9 1.5 years Feb $25,835* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

P Postgraduate Diploma in Creative Practice 8 1 year Feb $27,500* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

B Design (with specialisations in Applied Visual Art, Fashion,  
Motion Design,, and Visual Communication)

7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Digital Media and Design T 
(only) 5 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Creativity T 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Digital Media and Design T 4 6 months Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Fashion 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

BUSINESS
G  Applied Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Business Information Systems 7 1 year Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G Business Transformation & Change 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Human Resource Management 7 1 year Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Marketing and Sales 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Operations & Production Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Project Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Strategic Management 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

G  Supply Chain Logistics 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Accounting 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Applied Management (with specialisations) 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Business 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Business (Administration & Technology) 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Business (Administration & Technology) 3 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

COMMUNICATIONS & MEDIA
B Broadcasting Communications 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

COMPUTING & ICT
G  Information & Communication Technologies 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Information & Communication Technologies 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Cybersecurity 6 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Systems Administration 6 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Web Development and Design 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Information Technology Technical Support 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Information Technology Essentials* 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

IELTS Entry Requirement

Legend:    C  Certificate   D  Diploma   B  Bachelor     G  Graduate   P  Post Graduate   M  Master’s
*Study grant has been applied     **Entry requirements and fees are subject to change.
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ENGINEERING
B Engineering Technology (Electrical) 7 3 years Feb $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0

B Engineering Technology (Civil) 7 3 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0

B Engineering Technology (Mechanical) 7 3 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0

D Engineering (Electrical) 6 2 years Feb $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Engineering (Civil) 6 2 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Engineering (Mechanical) 6 2 years Feb/Jul $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Engineering (Electronic) 6 2 years Feb $28,000* IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

HOSPITALITY &  SERVICE INDUSTRIES
B International Tourism and Hospitality Management 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Hospitality Management 5 & 6 2 years Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Cookery (Advanced) - Cookery Strand T 4 & 5 2 years Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Cookery (Advanced) - Patisserie Strand T 4 & 5 2 years Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Baking (Generalist) (Career Baker) T 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Food & Beverage Service 3 & 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

C Tourism & Travel 3 & 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

HAIR & BEAUTY
D Beauty Therapy 5 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Beauty Therapy T 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

HEALTH
P Osteopathy 8 1 year Feb $27,500* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

P Health Practice 8 1 year Feb/Jul $27,500* IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

G Nursing 7 1 year Feb/Jul $28,000* IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Medical Imaging 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Midwifery 7 3 years Jan $37,333 IELTS 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0

B Musculoskeletal Health 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Nursing T 7 3 years Feb/Jul $28,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Nursing (Master of Health Sciences Professional Practice) 7 2 years Feb
Please 
enquire

IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

B Social Work 7 4 years Feb $25,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

D Enrolled Nursing 5 1.5 years Mar $28,000 IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

C Health and Wellbeing (Social and Community Services) 4 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Exercise 4 6 months Feb/Jul $12,500 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

– Competency Assessment Programme - 9 weeks Feb/Jul
Please 
enquire

IELTS 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0

LANGUAGES AND EDUCATION

C
English Language Teaching to Speakers of Other Languages 
(CELTA)

5 1 month May $5,468 IELTS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

OUTDOOR EDUCATION
M Sustainable Practice 9 1.5 years Feb/Jul $25,835* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

P Sustainable Practice 8 1 year Feb/Jul $27,500* IELTS 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0

G Sustainability and Outdoor Education 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Sustainability and Outdoor Education 7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Outdoor and Adventure Education (Multiskilled) 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

PERFORMANCE
B Music 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

B Music Theatre 7 3 years Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

C Music 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Performing Arts 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

SCIENCE
G Laboratory Technology 7 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5

B
Applied Science with specialisations in Human Nutrition, Health Promotion and 
Sport & Exercise Science)

7 3 years Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Applied Science 6 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

D Applied Science 5 1 year Feb/Jul $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

D Veterinary Nursing 6 1 year Feb $25,000 IELTS 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5

C Animal Technology (with Veterinary Nursing Assistant strand) 5 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

C Animal Management with Companion Animal strand 4 1 year Feb $25,000 IELTS 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

IELTS Entry Requirement
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เงื�อนไขีใน “ระเบิย่บิปฏิิบิติั”
Ara ไดั้ใหค้วามตกลังในีการปฏิิบติัตามแลัะมพีื้นัีธะกับกระทรวงศึกษาธกิาร (“การใหค้วามดัแูลัะเอาใจ
ใสูแ่ก่ผูู้เ้รยีนีนีานีาชั้าติ”) “ระเบยีบปฏิิบติั” ค.ศ. 2021 ที�บรหิารโดัยสูำานีักงานีคณุวุฒแิหง่นีิวซีแีลันีดั์ 
(NZQA) ท่านีสูามารถขีอรบัเอกสูาร “ระเบยีบปฏิิบติัฯ” ดัังกล่ัาวไดั้ที�สูถาบนัีนีี� หรอ้จากเวบ็ไซีท์ขีอง 
NZQA ที�
nzqa.govt.nz/providers-partners/tertiary-and-international-learners-code/

ก่ารเขีา้เมอืง
รายลัะเอียดัครบถ้วนีเกี�ยวกับเง้�อนีไขีวซีีา่แลัะใบอนีุญาต คำาแนีะนีำาเกี�ยวกับสูทิธใินีการรบัจา้งทำางานี
ในีนีิวซีแีลันีดั์ในีขีณะที�กำาลัังศึกษา แลัะเง้�อนีไขีในีการรายงานีเหล่ัานีี�สูามารถหาไดั้ที�สูำานีักงานีบรกิาร
เขีา้เมอ้งแหง่นีิวซีแีลันีดั์ แลัะเขีา้ไปดัไูดั้ที� 
immigration.govt.nz

คณุสมบิติัสำาหรบัิบิรกิ่ารสขุีภาพื้
นีักศึกษานีานีาชั้าติสูว่นีใหญ่ไมม่สีูทิธริบับรกิารสูขุีภาพื้ขีองรฐัในีขีณะที�อยูใ่นีนีิวซีแีลันีดั์ หากท่านีรบั 
การรกัษาพื้ยาบาลัในีระหวา่งที�ท่านีมาเยี�ยมเยอ้นี ท่านีอาจต้องรบัผู้ดิัชั้อบค่าใชั้จ้า่ยในีการรกัษา 
เหล่ัานีั�นีทั�งหมดัเอง รายลัะเอียดัครบถ้วนีเกี�ยวกับสูทิธใินีการรบับรกิารสูขุีภาพื้ขีองรฐัสูามารถหา 
ไดั้ที�กระทรวงสูขุีภาพื้ แลัะสูามารถเขีา้ไปดัไูดั้ที� 
health.govt.nz

ก่ารประกั่นอุบิติัเหตุ
หนี่วยงานี Accident Compensation Corporation เป็นีผูู้ใ้หก้ารประกันีอุบติัเหตสุูำาหรบั 
ชั้าวนีิวซีแีลันีดั์ทั�งหมดั ผูู้พ้ื้กัอาศัยถาวร รวมถึงผูู้ที้�มาเยี�ยมเยอ้นีนีิวซีแีลันีดั์ชั้ั�วคราว แต่ท่านีอาจยงั 
ต้องรบัผู้ดิัชั้อบค่าใชั้จ้า่ยทางการแพื้ทยแ์ลัะที�เกี�ยวขีอ้งอ้�นีเองทั�งหมดั รายลัะเอียดัเพื้ิ�มเติมสูามารถ 
เขีา้ไปดัไูดั้ที�เวบ็ไซีท์ขีอง ACC ไดั้ที� 
acc.co.nz 

ก่ารประกั่นสขุีภาพื้
Ara ตั�งเง้�อนีไขีใหน้ีักศึกษานีานีาชั้าติทกุคนีต้องมกีารประกันีสูขุีภาพื้แลัะการเดัินีทางอยา่ง
ครอบคลัมุ ซีึ�งเป็นีเง้�อนีไขีตามกฎหมาย ภายใต้กระทรวงศึกษาธกิารแหง่นีิวซีแีลันีดั์ในี “ระเบยีบ
ปฏิิบติัขีองนีิวซีแีลันีดั์ในีการใหค้วาม ดัแูลัะเอาใจใสูแ่ก่นีักเรยีนีนีักศึกษานีานีาชั้าติ” Ara ขีอแนีะนีำา
บรกิารประกันีขีอง Allianz StudentPlus ซีงึจดัักรมธรรมใ์หเ้หมาะกับนีักศึกษาขีองเราเป็นีการ
เฉพื้าะ สูามารถหารายลัะเอียดัเพื้ิ�มเติมไดั้ที�
ara.ac.nz/insurance

PO Box 540, Christchurch 8140, New Zealand

โทรศััพท์: +64 3 940 8389

อีีเมล: international@ara.ac.nz

ara.ac.nz/international

พื้ระราช้บิญั่ญ่ติัควิามเปน็ 
สว่ินตัวิแหง่ประเที่ศึนิวิซีแ่ลนด์
ขีอ้มูลัสูว่นีบุคคลัไดั้รบัการคุ้มครอง
ตามพื้ระราชั้บญัญัติความเป็นีสูว่นีตัว
แหง่ประเทศนีิวซีแีลันีดั์ 2020
ขีอ้มูลัที� Ara เก็บรวบรวมแลัะถ้อครอง
จะถกูนีำามาใชั้ใ้นีการลังทะเบยีนีแลัะ
สูมคัรเรยีนีใหท่้านี เพื้้�ออำานีวยความ
สูะดัวกแก่ท่านีในีดั้านีการศึกษา เพื้้�อ
เตรยีมการดั้านีที�อยูอ่าศัยขีองท่านีในี
นีิวซีแีลันีดั์ เพื้้�อตรวจสูอบความเป็นี
อยูแ่ลัะความก้าวหนี้าขีองท่านี แลัะเพื้้�อ
ติดัต่อกับท่านีในีอนีาคต
ขีอ้มูลัเกี�ยวกับการสูมคัรเรยีนี การเขีา้
เรยีนี ความก้าวหนี้าแลัะความเป็นีอยู่
ขีองท่านีอาจไดั้มาจากหรอ้ถกูเปิดัเผู้ย
ต่อบดิัามารดัา ผูู้ป้กครอง ตัวแทนีขีอง
ท่านี ผูู้ใ้หบ้รกิารดั้านีการศึกษาต่อต่าง
ประเทศรายอ้�นี ตำารวจ ศาลั สูำานีักงานี
ตรวจคนีเขีา้เมอ้งนีิวซีแีลันีดั์ สูำานีักงานี
คณุวุฒแิหง่นีิวซีแีลันีดั์ กระทรวง
ศึกษาธกิาร กระทรวงการต่างประเทศ
แลัะการค้า การศึกษานีิวซีแีลันีดั์ หรอ้
ตัวแทนีประกันี




