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นิวซีแลนด์
นวิซีแลนด์เปน็ประเทศท่ีมคีวามทันสมยั ก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีมคีวามสามารถใน
การแขง่ขนัในระดับโลก และน�าเสนอการศกึษาท่ีได้รบัการรับรองในระดับนานาชาติ
ภายในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีไมม่ใีครเหมอืน

การศกึษาของนวิซแีลนด์มลัีกษณะความเปน็นานาชาติเพิม่มากข้ึน โดยได้รบัแรง
ผลักดันจากแนวโนม้ความนิยมต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการปฏิวัติทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ตลาดการจ้างงานขา้มพรมแดนประเทศ และการเคล่ือนย้ายระดับ
โลกของประชากรนกัศกึษา บุคลากรการสอน และนักวิจัย

นวิซีแลนด์มมีาตรฐานการด�ารงชีวิตสงูและได้รบัการจัดอันดับท่ีสงูอยา่งสม�าเสมอ
ในดัชนคีณุภาพชีวิตนานาชาติ สังคมนวิซแีลนด์มคีวามหลากหลาย ละเอียดซับซ้อน 
และเป็นพหวัุฒนธรรม สว่นความซื่อสัตย ์ความเปน็มติร และใจท่ีเปดิกว้างของชาว
นวิซีแลนด์หรือชาวกีวี เหล่าน้ีเป็นลักษณะนสิยัอันงดงามท่ีข้ึนชื่อไปท่ัวโลก

มหำวิทยำลัย MASSEY 
UNIVERSITY
มหาวิทยาลัย Massey University มจีารีตทางด้านวิชาการและความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยท่ีนา่ภูมใิจและยืนยงอยูย่าวนาน ท้ังยงัมีบทบาทส�าคัญในพฒันาการของ
นิวซีแลนด์ ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยแหง่ชาติอยา่งแท้จริงเพียงแหง่เดียว เรา
ให้การสนับสนุนและผลักดันให้มีการเปล่ียนแปลงในเชงิบวก โดยการน�าความ
สามารถในการสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีดีท่ีสุดของประเทศเสนอสูท่กุซอกมมุของ
โลก

Massey University ได้รับการจัดอันดับห้าดาวบวกในทุกสาขารวมถึงด้านการ
สอน จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings การจัดอันดับดังกล่าว
เปน็การรับรองและเห็นคุณค่าบทบาทท่ีส�าคัญของมหาวิทยาลัยในการสนับสนนุ
ความคิดท่ีละเอียดอ่อนและแหลมคมท่ีสุดของผู้คนแหง่อนาคต และในการเปน็แรง
บันดาลใจส�าหรับนักวิชาการท่ีมศัีกยะด้านการวิจัยรุน่ต่อๆ ไป

เรามีคณาจารย์ท่ีได้รับรางวัล มผู้ีบรรยายท่ีรอบรู ้และมนัีกวิจัยท่ีมชีื่อเสียงในระดับ
โลกท่ีจะคอยชว่ยเหลือท่านให้ประสบความส�าเร็จ คุณวุฒิของเราได้รบัการยอมรบั
ในระดับนานาชาติรวมถึงได้รับการรับรองในสาขาความเชีย่วชาญเฉพาะทางท่ี
หลากหลาย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Massey University ช่ืนชอบกับวิธกีารท่ีเนน้เฉพาะ
บุคคลในการเรียนรูข้องตน โดยแต่ละบุคคลจะได้รับการยอมรับและเหน็คณุค่าใน
ความเปน็ปจัเจกชน ภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรูเ้ชงิประยุกต์ท่ีเชื่อมประสาน
ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน คุณวุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
Massey University ได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปรญิญาตรใีน
มหาวิทยาลัยท่ัวโลก

บัณฑิตท่ีจบไปจากมหาวิทยาลัยเปน็ผู้ท่ีทรงความรู ้สร้างสรรค์ มวิีสยัทัศน ์มีจิต
ปฏิรูป และได้รับการยอมรับถึงธรรมชาติของการท่ีสามารถน�าไปปฏิบติัได้จรงิ ท่าน
สามารถมัน่ใจได้ว่าการเรียนของท่านจะเปน็ไปตามมาตรฐานสากลล่าสดุ และ
คุณวุฒิของท่านจะได้รับการยอมรับในทุกท่ีท่ีท่านเดินทางไปหลังจากจบการศกึษา 
เราจะชว่ยให้ท่านได้รับทักษะและความมัน่ใจท่ีท่านต้องการเพ่ือก้าวสูต่�าแหนง่งาน
ทุกแหง่ในโลกเพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับโลก

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัย 
MASSEY ใหก้ารต้อนรบั
นักศกึษานานาชาติถึง 
5,000 คนทีม่าจากกว่า 

100 ประเทศ



วิทยำเขต
วิทยาเขต AUCKLAND
• วิทยาเขตท่ีสวยงามโดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการเรียนและการสอนท่ี

ทันสมัย
• วัฒนธรรมท่ีเอ้ือต่อนวัตกรรมผา่นเครือขา่ยท่ีแนบแนน่กับภาคอุตสาหกรรม 

รวมถึงการบม่เพาะทางธุรกิจภายในสถานท่ี
• หลักสูตรวิชาการคุณภาพสูงท่ีสอนโดยนักวิจัยและคณาจารย์ระดับโลก 

รวมถึงศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์จ�านวนสี่ท่าน และศาสตราจารย์หนึ่งท่านท่ีได้รับการจัดอันดับให้
อยูใ่น 10 อันดับแรกของนักวิจัยด้านการตลาด

• ท่ีพักอาศัยส�าหรับนักศึกษาอยูภ่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยระดับ 5 ดาว

massey.ac.nz/auckland

วิทยาเขต PALMERSTON NORTH
• วิทยาเขตระดับนานาชาติท่ีมีบุคลากรและนักศึกษาจากมากกว่า 80 ประเทศ
• หลักสูตรวิชาการ คณาจารย์ และนักวิจัย อยูใ่นระดับโลก
• ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ ได้แก่ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ เกษตรกรรม 

และการบิน
• สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการกีฬาท่ีเยี่ยมยอด โรงแปรรูปอาหารท่ีทันสมัย 

และฟาร์ม
• กิจกรรมกลางแจ้งท่ีเยี่ยมยอดรออยูเ่พียงแค่หน้าประตูบ้าน พร้อมกับการ

เชื่อมต่อทางคมนาคมไปสูส่ว่นอ่ืนของนิวซีแลนด์และท่ัวโลก
• รถประจ�าทางฟรีส�าหรับนักศึกษาเพื่อไปยังร้านค้าและร้านกาแฟท่ีอยูใ่นตัว

เมือง

massey.ac.nz/manawatu

วิทยาเขต WELLINGTON
• สถานท่ีท่ีมีความเป็นมิตร มีชีวิตชีวา และสร้างสรรค์
• เป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยการออกแบบท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของนิวซีแลนด์
• ศูนย์วิจัยระดับโลกในสาขาสาธารณสุข การนอน สุขภาพของชาวเมารี การ

วิจัยภัยพิบัติ และความเป็นเลิศด้านการสอนระดับอุดมศึกษา
• หลักสูตรวารสารศาสตร์ระดับสูงกว่าปริญญาตรีท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของนิวซีแลนด์

massey.ac.nz/wellington

ทำงเลือกในกำรศึกษำ
มหาวิทยาลัย Massey University มทีางเลือกทางการศึกษาท่ีครบถ้วน ต้ังแต่
หลักสูตรภาษาอังกฤษ การศึกษาปรับพ้ืนฐาน วุฒิปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญา
ตรี (ประกาศนียบัตรชัน้สูงและปริญญาโท) ไปจนถึงระดับปริญญาเอกและสงูกว่า
ปริญญาเอก

ออนไลน์
ท่านสามารถศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Massey University หลายหลักสตูร
ผา่นทางออนไลน์ เสมอืนกับการศึกษาอยูใ่นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ไมว่่าท่านจะ
อยูท่ี่ใดในโลกได้เชน่กัน

massey.ac.nz/borderless

วิทยาลัย MASSEY BUSINESS
วิทยาลัยธุรกิจของเราได้รับการรับรองจาก Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB) เรามีหลักสูตรหลักท่ีผา่นการรับรองท้ังภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศจาก CIMA, ACCA, SAS และ CFA และหอ้งค้าของเรา
ท�าให้นักศึกษาท�าการค้าด้วยเงินจริงในตลาดหลักทรัพยนิ์วซีแลนด์ QS จัดอันดับ
ให้เราอยูใ่น 150 อันดับแรกในสาขาบัญชแีละการคลัง และอยูใ่น 250 อันดับแรก
ในสาขาการจัดการและธุรกิจศึกษา เชน่เดียวกันกับสาขาเศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐ
มติิ การจัดอันดับของ Shanghai World Rankings ได้จัดให้หลักสูตรการเงินและ
บริหารธุรกิจของเราเป็นอันดับหน่ึง และหลักสูตรการส่ือสารเป็นอันดับสองของ
ประเทศนิวซีแลนด์

business.massey.ac.nz

วิทยาลัยนฤมิตศิลป์
วิทยาลัย College of Creative Arts เป็นผู้จัดการศึกษาช้ันน�าในสาขานฤมติศลิปข์อง
นิวซีแลนด์ ซ่ึงได้รับการจัดอันดับโดย QS ให้อยูใ่น 100 อันดับแรกของโลกส�าหรบั
สาขาศิลปะและการออกแบบ และเปน็อันดับท่ี 2 ของเอเชยีแปซิฟิกในสาขาแนวคิด
การออกแบบ โดยการจัดอันดับของ Red Dot วิทยาลัยยงัได้รับการจัดให้เทียบเท่า
ใกล้เคียงกับ NASAD (National Association of Schools of Art and Design) ใน
สหรัฐอเมริกา สาขาในวุฒิปริญญาตรีท่ีจัดสอน คือ สาขาการออกแบบ วิจิตรศลิป์ 
ทัศนศิลปแ์บบเมารี การผลิตส่ือสร้างสรรค์ และดนตรีเชงิพาณิชย ์โดยหลักสตูร
เหล่าน้ีมกีารเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องด้วย มีการเปดิสอนในคณุวุฒิ
ท่ีสูงกว่าปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอกอยา่งครบชุด ได้แก่ ปรญิญาโทการ
ออกแบบ (นันทนาการ) ท่ีเปน็ความรว่มมอืกันกับ Weta Workshop

creative.massey.ac.nz

วิทยาลัยสุขภาพ
เรามีความเชีย่วชาญระดับโลกด้วยการผลิตโซลูชัน่ใหม่ๆ  และผู้ปฏิบติัวิชาชพีสขุภาพ
ท่ีมุง่เน้นความเปล่ียนแปลง เพ่ือให้รับมอืกับความท้าทายด้านสุขภาพในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีเกิดข้ีนท่ัวโลกอยูต่ลอดเวลา หลักสูตรจากความรว่มมอืระหว่าง 4 วิทยาลัย
ของเราคือหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ โภชนาการและการก�าหนดอาหารส�าหรับ
มนุษย์ สรีรศาสตร์ สุขภาพและนโยบายทางประชากร การกีฬาและการออกก�าลัง
กาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมสงเคราะห์ สุขภาพสิง่แวดล้อมและอาชวีอนามัย 
ทุพพลภาพศึกษาและการฟ้ืนฟูศึกษา ศูนยวิ์จัยของเรามคีวามเชีย่วชาญทางด้าน
สาธารณสุข การเสพติด อาหารและโภชนาการ การนอน การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีสุขภาพดี สุขภาพและการพัฒนาของชาวเมารี และการวางแผนสขุภาพของคน
วัยแรงงาน 

health.massey.ac.nz

วิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยได้รวมเอาการศึกษามนุษยด้์านต่างๆ เอาไว้ ได้แก่ ต้นก�าเนิดและลักษณะ
ของวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รากฐานท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมนวิซแีลนด์ การ
จัดระเบียบและธรรมชาติของชุมชนของเรา และอิทธพิลทางสังคม การเมอืง และการ
สร้างสรรค์ท่ีสร้างพฤติกรรมของมนุษยแ์ละวัฒนธรรมในระดับโลก หลักสตูรในการ
ศึกษาเน้นท่ีผู้คน ความเช่ือ ภาษา และวรรณคดี การจัดการภาวะฉกุเฉนิ สวัสดิการ 
การศึกษาและการสอน และสิง่แวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเราอยูอ่าศยั 

humsocsci.massey.ac.nz



วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย Massey เปน็ผูน้�าของโลกในด้านการเกษตร และได้รบัการจัดอันดับใน
สาขาวิชาน้ีโดย Quacquarelli Symonds (QS) ใหอ้ยูใ่นอันดับท่ี 30 มหาวิทยาลัยยัง
เปดิหลักสตูรสัตวแพทยศาสตรซ่ึ์งถือเปน็เพยีงวิทยาลัยแหง่เดียวในนวิซแีลนด์ด้วย 
บณัฑิตได้รบัการยอมรบัอยา่งสงูในสาขาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน สารสนเทศศาสตร์ 
คอมพิวเตอรศ์าสตร ์และคณติศาสตร์ รวมถึงในสาขาวิทยาศาสตรธ์รรมชาติและสิง่
แวดล้อม บณัฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหารมีช่ือเสยีงในเร่ือง
การเรยีนรู้แบบเนน้การปฏิบติัและบัณฑิตเหล่านีเ้ปน็ท่ีต้องการไปท่ัวโลก

sciences.massey.ac.nz

ศูนย์กำรศึกษำวิชำชีพและกำรศึกษำ
ต่อเน่ือง
พาธเวย์ปรับพื้นฐาน
เราเปดิสอนในหลักสตูรท่ีหลากหลายเพื่อชว่ยให้ท่านเตรียมตัวเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและพฒันาทักษะการศกึษาเชิงวิชาการของท่าน คณุวุฒปิรับพ้ืนฐาน
ก่อนการเขา้ศึกษาในระดับปรญิญาตรจีะชว่ยใหท่้านมคีณุสมบติัทางวิชาการและ
ด้านภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขในการสมคัรเข้าศกึษาในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร
ต่างๆ เปดิสอนในนวิซแีลนด์ สอนผา่นทางออนไลน ์และสอนรว่มกับพนัธมิตรในต่าง
ประเทศ

โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับประกาศนยีบตัรการศกึษาปรบัพื้นฐาน (สองภาคการ
ศกึษา) และประกาศนยีบัตรการเตรยีมตัวเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัย (หนึง่ภาคการ
ศกึษา)

DEEP (พาธเวย์ภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษา
โดยตรง)
พาธเวยภ์าษาอังกฤษในการเข้าศกึษาโดยตรง (DEEP) ชว่ยใหท่้านผา่นเง่ือนไขภาษา
อังกฤษเชงิวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด และชว่ยพฒันาทักษะการศึกษาและการ
วิจัยท่ีจ�าเป็นส�าหรบัหลักสตูรท่ีท่านเลือกในระดับปรบัพื้นฐาน ระดับปรญิญาตรี 
หรอืสูงกว่าปริญญาตรี

uniprep.massey.ac.nz 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
การศกึษาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเหมาะกับท่าน ไมว่่าท่านก�าลังเตรยีมตัวเพ่ือเข้า
ศกึษาในระดับมหาวิทยาลัยอยูห่รอืต้องการยกระดับภาษาอังกฤษเปน็การสว่นตัว
หรอืเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชพี ขอรบัรายละเอียดเพิม่เติมหรือสมคัรเข้าศึกษา 
ได้ท่ี

english.massey.ac.nz

หลักสูตรระยะสั้นและทัศนศึกษาส�าหรับกลุ่ม
นานาชาติ
เราสามารถจัดรายการทัศนศกึษา หลักสูตรส�าหรบัคณะบุคคล หลักสูตรเขม้ข้น และ
การศกึษาดูงานอ่ืนๆ ตามวัตถปุระสงค์การเรยีนรูท่ี้เจาะจงของกลุม่ เราสามารถจัด
หลักสตูรต่างๆ ใหส้อดคล้องกับสาขาวิชา ความสนใจ และจ�านวนของสมาชิกในกลุ่ม 
รูปแบบหลักสูตรมคีวามยืดหยุน่และมรีะยะเวลานานเท่าไรก็ได้ โดยมใีหเ้ลือกแบบ
พบปะเปน็รายบุคคลจรงิหรือแบบออนไลน์

เสริมสรา้งความรู้และแสวงหาการติดต่อสัมพนัธกั์บผู้คนในสาขาวิชาการเฉพาะทาง
ของท่าน พรอ้มกับเพลิดเพลินไปกับภมูทัิศนท่ี์สวยงาม กิจกรรม และวัฒนธรรมท่ีไม่
เหมอืนใครท่ีนิวซีแลนด์รอใหท่้านได้สมัผสั 

shortcourse.ac.nz



ส�ำนักงำนกำรให้ควำมชว่ยเหลือ
สนับสนุนนักศึกษำนำนำชำติ
ทีมงานใหค้วามชว่ยเหลือสนบัสนุนนกัศกึษานานาชาติของเราพรอ้มใหค้วามชว่ย
เหลือแก่ท่านใหป้ระสบความส�าเร็จทางวิชาการและด้านสว่นตัวตลอดระยะเวลาท่ี
ท่านศึกษาอยูกั่บเรา เราสามารถชว่ยเหลือหากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ รวมท้ังเร่ืองการ
ต่อวีซา่ การประกัน ท่ีพักอาศยั การเดินทางไปยงัวิทยาเขต และรายละเอียดท่ัวไป
เก่ียวกับวิทยาเขต เราพรอ้มท่ีจะชว่ยใหท่้านมคีวามเป็นอยูท่ี่ดีและสามารถชว่ยให้
ท่านติดต่อกับหนว่ยงานบรกิารให้ความชว่ยเหลือท่ีเก่ียวขอ้งใหกั้บท่านได้ เราเปน็
ผูด้�าเนินการการลงทะเบยีนนกัศกึษานานาชาติและจัดรายการต้อนรบัเพ่ือชว่ยให้
ท่านปรับตัวเข้ากับสถานท่ี และยังจัดกิจกรรมอีกหลายอยา่งตลอดภาคการศึกษา
ด้วย

isso.massey.ac.nz

การให้ความชว่ยเหลือในการศึกษา
ศนูย์การสอนและการเรียนรู้มไีว้เพ่ือชว่ยใหท่้านพัฒนาวิถีการปฏิบติัท่ีดีในการ
ศกึษาและทักษะการสอบ ศนูยน้ี์จัดเวิรค์ช้อปอยา่งสม�าเสมอรวมท้ังให้ค�าปรึกษา
รายบุคคลด้วย 

learning.massey.ac.nz

นันทนาการ
มหาวิทยาลัย Massey มุง่มัน่ในการท�าให้ชีวิตในวิทยาเขตมีความต่ืนตัวและมคุีณค่า
มากข้ึน และมสีิง่อ�านวยความสะดวกท่ียอดเย่ียมในแต่ละวิทยาเขตของเรา นอกจาก
นีย้งัมีสมาคมและสโมสรมากมายเพ่ือรองรบัความต้องการของชุมชนนกัศกึษา เรา
มสีโมสรท่ีด�าเนินการโดยนักศกึษามากกว่า 100 สโมสรท่ีท่านสามารถไปพบเพ่ือน
ใหมแ่ละหาความสนกุสนานกับบรรดาเพื่อนๆ เหล่านัน้

recreation.massey.ac.nz

การงานและการจ้างงาน
Massey Careers สามารถชว่ยเหลือท่านในการแสวงหาและวางแผนเก่ียวกับอาชีพ 
การงาน แสวงหาโอกาสในการท�างาน และสรา้งทักษะความเหมาะสมส�าหรบัการ 
จ้างงานให้กับท่าน เรารว่มมือกับผูจ้้างงานและบุคลากรทางวิชาการเพื่อเสนออีเว้นท์ 
ด้านอาชีพการงาน การน�าเสนอจากภาคอุตสาหกรรม เวิรค์ช้อปและการสมัมนา 
ด้านการงานและทักษะ ซึง่รวมถึงการเขยีนประวัติสว่นบุคคลเพื่อสมัครงานและ 
การเตรยีมตัวเข้าสมัภาษณ์งาน

massey.ac.nz/careers

บริการสุขภาพ
วิทยาเขตท้ังสามแหง่มศีนูย์สขุภาพและการให้ค�าปรึกษา ศนูย์สขุภาพและการให้
ค�าปรึกษาจัดต้ังขึน้มาเพ่ือใหบ้ริการด้านสขุภาพท่ีครอบคลมุอยา่งเป็นมอือาชพี
และเก็บรกัษาความลับใหแ้ก่นกัศึกษา บริการเหล่านีม้เีป้าหมายเพ่ือท�าให้ท่าน
กระฉับกระเฉง มีสขุภาพท่ีดี และสามารถบรรลเุปา้หมายของท่านในมหาวิทยาลัย

massey.ac.nz/health-and-counselling

ระเบียบปฏิบัติทางการศึกษา (การดูแลเอาใจ
ใสส่�าหรับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ) ค.ศ. 
2016
กระทรวงศกึษาธกิารได้จัดท�าระเบยีบปฏิบัติในการดูแลเอาใจใสน่กัเรียนนกัศึกษา
นานาชาติ มหาวิทยาลัย Massey University มพัีนธะต้องปฏิบติัตามระเบยีบฯ น้ี 
ท่านสามารถขอรบัส�าเนาระเบยีบฯ นีไ้ด้จาก NZQA

nzqa.govt.nz

การเข้าเมือง
สามารถขอรบัรายละเอียดฉบบัสมบูรณเ์ก่ียวกับเง่ือนไขการเข้าเมอืง ค�าแนะน�าเก่ียว
กับสิทธใินการท�างานในนวิซแีลนด์ในระหว่างการศึกษา และเง่ือนไขในการรายงาน
ตัว ได้ท่ีส�านักงานตรวจคนเขา้เมอืงแหง่นวิซีแลนด์

immigration.govt.nz

ศึกษาและท�างานในนิวซีแลนด์
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองแหง่นิวซีแลนด์ให้ทางเลือกการท�างานใหแ้ก่นักศกึษา
ในขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู ่หากท่านมคุีณวุฒิในการท�างานท่ีเเปน็ท่ียอมรบัได้ ท่าน
สามารถสมคัรขอวีซา่เพ่ือท�างานในนิวซีแลนด์ได้นานถึง 3 ปหีลังจากท่ีท่านจบการ
ศึกษาแล้ว

nzstudywork.immigration.govt.nz

คุณสมบัติส�าหรับการรับบริการสุขภาพ
นักศึกษานานาชาติสว่นใหญไ่มม่สิีทธไิด้รับบริการด้านสุขภาพท่ีเปน็บรกิารของ
รัฐในขณะท่ีอยูใ่นนิวซีแลนด์ หากท่านได้รับการรักษาทางการแพทยใ์นระหว่างท่ี
ท่านมาเยีย่มเยือนนิวซีแลนด์ ท่านอาจต้องรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเต็มจ�านวนส�าหรบั
การรักษาน้ันๆ เอง หารายละเอียดฉบับสมบูรณ์เก่ียวกับสิทธใินการรบับรกิารด้าน
สุขภาพท่ีเปน็บริการของรัฐได้ท่ีกระทรวงสาธารณสุข

moh.govt.nz

การประกันสุขภาพและการเดินทาง
นักศึกษานานาชาติ (รวมถึงนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม) ต้องมปีระกันสุขภาพและการ
เดินทางท่ีเหมาะสมและยังใชไ้ด้อยูใ่นระหว่างท่ีอยูใ่นนิวซีแลนด์ ผู้ใหป้ระกันท่ี
มหาวิทยาลัยขอเสนอแนะคือ Studentsafe

studentassist.co.nz

การประกันอุบัติเหตุ
หนว่ยงาน Accident Compensation Corporation ให้การประกันอุบติัเหตแุก่
พลเมืองชาวนิวซีแลนด์ ผู้พ�านักอาศัย และผู้มาเยือนชัว่คราวทุกคน แต่ท่านยงัอาจ
ต้องช�าระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดเอง

acc.co.nz

กำรสมัครเข้ำศึกษำ
กระบวนการการสมัคร
ในการให้ได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Massey University กรุณา
ยื่นใบสมคัรผา่นทางออนไลน์หรือผา่นตัวแทนการศึกษาท่ีข้ึนทะเบยีนไว้กับ
มหาวิทยาลัย Massey University โดยการยื่นเอกสารประกอบท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ท่าน
ได้รับการประเมิน

หารายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับกระบวนการสมคัรเข้าศึกษาได้ท่ีน่ี  
massey.ac.nz/international

ผู้สมัครท่ีผา่นการประเมินจะได้รับจดหมาย “Offer of Place” พร้อมกับราย
ละเอียดกระบวนการเข้าศึกษา และวิธกีารสมคัรขอท่ีพักท่ีมหาวิทยาลัยเปน็ผูด้�าเนิน
การ



วันปิดรับสมัคร
ภาคการศกึษาทีห่น่ึง (เริม่เดือนกมุภาพันธ์):

ปดิรบัสมคัรวันท่ี 31 ตลุาคมของปก่ีอนหนา้

ภาคการศกึษาทีส่อง (เริม่เดือนกรกฎาคม): ปิดรบัสมคัรวันท่ี 1 พฤษภาคม

ผูส้มัครเขา้ศกึษาในระดับปรญิญาเอกและผู้สมคัรเขา้ศึกษาในหลักสตูรภาษาอังกฤษ 
(ESOL) สามารถยื่นใบสมคัรได้ตลอดเวลา สว่นหลักสตูรอ่ืนท้ังหมดน้ัน ใบสมัครท่ี
มหาวิทยาลัยได้รบัหลังจากวันปิดรับสมคัรจะได้รบัการพจิารณาเป็นรายๆ ไป ท้ังน้ี
ต้องข้ึนกับการมท่ีีว่างอยูด้่วย

หลักเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา
ท่านต้องผา่นเง่ือนไขทางวิชาการและภาษาอังกฤษเพ่ือเขา้ศึกษาในหลักสตูรท่ีท่าน
ต้ังใจไว้ ดเูง่ือนไขเฉพาะส�าหรบัระดับก่อนปริญญา ปริญญาตร ีและสงูกว่าปริญญา
ตรไีด้ท่ีนี่

massey.ac.nz/international

ปรญิญาเอก: มีผลการศกึษาในระดับปรญิญาโทท่ีสงูหรอืผลการศกึษาในระดับ
ปรญิญาตรพีร้อมเกียรตินยิม และมีทักษะด้านการวิจัย

สงูกว่าปรญิญาตร:ี ได้รับปรญิญาตรด้ีวยผลการศกึษาท่ีเหมาะสมจากสถาบันระดับ
อุดมศึกษาท่ีได้รบัการรับรอง

ประกาศนยีบตัรบณัฑิต: ได้รับอนปุรญิญาหลักสูตร 3 ปหีรือปรญิญาตรด้ีวยผลการ
ศกึษาท่ีเหมาะสมจากสถาบนัระดับอุดมศกึษาท่ีผา่นการรบัรอง

ปรญิญาตร:ี มีวุฒกิารศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมปลาย เยยีร ์13 ในนวิซีแลนด์ (NCEA 
ระดับ 3 University Entrance)

การศกึษาปรบัพื้นฐาน:มวุีฒกิารศกึษาเทียบเท่ากับมธัยมปลาย เยยีร์ 12 ใน
นวิซีแลนด์

รายละเอียดของเง่ือนไขในการเข้าศกึษาแยกตามรายชื่อประเทศมใีหด้ท่ีู 
massey.ac.nz/countryreq

เง่ือนไขการเข้าศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
นกัศึกษาท่ีมาจากประเทศท่ีไมใ่ชภ้าษาอังกฤษเปน็ภาษาแรกต้องผา่นระดับความ
สามารถในการใชภ้าษาอังกฤษข้ันต�าก่อน บางหลักสตูรจ�าเป็นต้องมรีะดับความ
สามารถในการใชภ้าษาอังกฤษสูงกว่าเง่ือนไขขัน้ต�าท่ีระบุไว้

การโอนหนว่ยกิต
มหาวิทยาลัย Massey University อาจยอมรับหนว่ยกิตในการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีท่ีได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาแหง่อ่ืน ในการยื่นขอหนว่ยกิต ท่านต้อง 
แสดงค�าอธิบายเน้ือหาสรุปของกระบวนวิชาเทียบเท่าท่ีได้รับมาก่อนหนา้นัน้ๆ  
เน้ือหาสรุปของกระบวนวิชาเหล่าน้ีควรย่ืนให้กับทาง International Admissions  
พร้อมแบบฟอร์มใบสมคัรเข้าศึกษาเพ่ือขอรับการประเมนิ

ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต
ค่าใชจ่้ายในการด�ารงชีวิตในนิวซีแลนด์โดยท่ัวไปต�ากว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วสว่น
ใหญ ่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนท่ีมหาวิทยาลัย Massey แล้ว ท่านควรเตรยีมเงิน 
ให้เพียงพอเพ่ือเปน็ค่าท่ีพักอาศัยและค่าใชจ่้ายในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน เชน่  
ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ และค่าไฟฟ้า ค่าเดินทางประจ�าวัน ค่ากิจกรรมนนัทนาการ  
ค่าประกัน และค่าใชจ่้ายเพ่ือความจ�าเป็นสว่นบุคคลอ่ืนๆ

นักศึกษานานาชาติจะต้องเตรียมเงิน NZ$15,000 ต่อป ีหรือ NZ$7,500 ต่อภาคการ
ศึกษา (หกเดือน) เพ่ือเปน็ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตในนิวซีแลนด์ สว่นค่าใช้จ่ายราย
บุคคลจะต่างกันไปข้ึนกับความต้องการสว่นตัวของท่านเอง

nzstudywork.immigration.govt.nz

ระดับหลักสตูร IELTS TOEFL iBT PTE Academic

ประกำศนียบัตรปรับพื้น
ฐำนด้ำนภำษำอังกฤษ
เชิงวิชำกำร (UG DEEP)

5.0 (ไม่มีแบนด์
ใดน้อยกว่ำ 5.0)

คะแนนรวม 61 
(อยำ่งน้อย 17 
คะแนนในกำรอ่ำน
และกำรเขียน)

คะแนนรวม 36 (อยำ่ง
น้อย 36 คะแนนใน
ทักษะกำรสื่อสำร)

ประกำศนียบัตรปรับพื้น
ฐำนด้ำนภำษำอังกฤษ
เชิงวิชำกำร (UG DEEP)

5.5 (ไม่มีแบนด์
ใดน้อยกว่ำ 5.5)

คะแนนรวม 70 
(อยำ่งน้อย 19 
คะแนนในกำรอ่ำน
และกำรเขียน)

คะแนนรวม 42 (อยำ่ง
น้อย 42 คะแนนใน
ทักษะกำรสื่อสำร)

ประกำศนียบัตรในกำร
ศึกษำปรับพื้นฐำน (ปรับ
พื้นฐำนเต็มหลักสูตร)

5.5 (ไม่มีแบนด์
ใดน้อยกว่ำ 5.0)

คะแนนรวม 70 
(อยำ่งน้อย 17 
คะแนนในกำร
เขียน)

คะแนนรวม 42 (อยำ่ง
น้อย 36 คะแนนใน
ทักษะกำรสื่อสำร)

ประกำศนียบัตรกำรเตรี
ยมตัวส�ำหรับกำรศึกษำ
ในระดับมหำวิทยำลัย 
(CUP) (ปรับพื้นฐำน 
Fast-track)

6.0 (ไม่มีแบนด์
ใดน้อยกว่ำ 5.0)

คะแนนรวม 80 
(อยำ่งน้อย 17 
คะแนนในกำร
เขียน)

คะแนนรวม 50 (อยำ่ง
น้อย 36 คะแนนใน
ทักษะกำรสื่อสำร)

ระดับปริญญำตรี 6.0 (ไม่มีแบนด์
ใดน้อยกว่ำ 5.5)

คะแนนรวม 80 
(อยำ่งน้อย 19 
คะแนนในกำร
เขียน)

คะแนนรวม 50 (อยำ่ง
น้อย 42 คะแนนใน
ทักษะกำรสื่อสำร)

ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี 6.5 (ไม่มีแบนด์
ใดน้อยกว่ำ 6.0)

คะแนนรวม 90 
(อยำ่งน้อย 20 
คะแนนในกำร
เขียน)

คะแนนรวม 58 (อยำ่ง
น้อย 50 คะแนนใน
ทักษะกำรสื่อสำร)

ติดต่อกับเรำได้ท่ี
โทรศพัท์  +64 6 350 5701

อีเมล  international@massey.ac.nz
เว็บไซต์  massey.ac.nz/international

มารว่มกับเราโดยผา่นโซเชียลมีเดีย ได้ท่ี

facebook.com/masseyinternational

twitter.com/masseyintoffice

youtube.com/masseyuniversity

instagram: @masseyinternational

weibo.com/masseyuni

MasseyUniversityNZ


