
โรงเรียนมอร์รินส์วิลลค์อลเลจเป็นโรงเรียนสหศึกษาในชนบทท่ีมีนกัเรียน 650 คน ห่างจากเมืองแฮมมิลตนัเพียง 28 นาที เมืองแฮมมิลตนัถือเป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของนิวซีแลนด ์น่ีคือโรงเรียนท่ีอบรมสัง่สอนผูน้ า Jacinda Arden, นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนดท่ี์เป็นศิษยเ์ก่าของ
โรงเรียนของเราเช่นเดียวกบัศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จอีกหลายคน

International Learning Area เป็นแผนกท่ีมีขนาดเลก็และใกลชิ้ดนกัเรียนดงันั้นนกัเรียนทุกคนจะไดรั้บความการสนใจดูแลท่ีเฉพาะตวั
และเป็นรายบุคคลอยา่งใกลชิ้ดและ เรามีการสอน ESOL ท่ียอดเยี่ยมและมีการแนะแนวเพ่ือเลือกวิชาท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับนักเรียนแต่ละคน มี
การจดบนัทึกเพ่ือติดตามความคืบหนา้ทางวิชาการอยา่งใกลชิ้ด พวกเราสามารถยืดหยุน่การจดัตารางเรียนเพ่ือท่ีว่าหากนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมดา้น ESOL ก็สามารถท่ีจะท าได้

มอร์รินส์วิลลค์อลเลจมีหลกัสูตรส าหรับ NCEA ในสามระดบัและเรามีผลสอบท่ีเป็นบวก เรามีวิชาหลกัและก็มีวิชาท่ีเก่ียวกบัการท างานในฟาร์ม
และวิทยาศาสตร์การเกษตรและวิชาธุรกิจ วิชาดนตรี,การละครและทศันศิลป์ก็ถือเป็นวิชาเด่นของเรา เรายินดีเสนอโปรแกรมพฒันาเสริมประสบการณ์
ให้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีพรสวรรคแ์ละมีความสามารถพิเศษ เรายงัมีสโมสรและกิจกรรมมากมายส าหรับนกัเรียนต่างชาติของเราไดเ้พลิดเพลินรวมไปถึง
ทีมกีฬาต่างๆ กิจกรรมทางวฒันธรรมและสโมสรท่ีมีการเรียนรู้นอกโรงเรียน (EOTC) และกิจกรรมในโรงเรียนมากมาย

สุขภาพและความเป็นอยูข่องนกัเรียนต่างชาติเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับเรา เราจดัช่วงเวลา Drop-in คือช่วงท่ีเราแบ่งปันอาหารกลางวนัและพูดคุยใน
ระดบัท่ีไม่เป็นทางการเพ่ือท่ีเราจะไดช่้วยแกปั้ญหาต่างๆ โรงเรียนมีท่ีปรึกษาแนะแนวสองคนและผูป้ระสานท่ีพกัโฮมสเตย์ท่ีเป็นมิตรของเราท่ี
สามารถติดต่อทางโทรศพัทฉุ์กเฉินได ้24/7 หวัหนา้แผนกดา้นวิชาการรวมถึงผูอ้  านวยการการตลาดระหว่างประเทศมีการหารือเก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งสม ่าเสมอและพร้อมให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าเม่ือจ าเป็น

ท่ีมอร์รินส์วิลลค์อลเลจเรามีการดูแลจดัการท่ีพกัโฮมสเตยท่ี์ดีเยี่ยม นกัเรียนของเราจะถูกจดัให้พกักบัครอบครัวท่ีเหมาะสมตามความถนดัและสนใจของ
นกัเรียน ผูป้ระสานท่ีพกัโฮมสเตยจ์ะคอยตรวจเชค็ความคืบหนา้ของนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ
หากคุณตอ้งการให้ลูกชายหรือลูกสาวของคุณพฒันาความเป็นผูน้ าและทกัษะทางสงัคมในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเหมาะสมและยงัอยูใ่กลก้บัเมืองใหญ่
แลว้ละก็ โรงเรียนมอร์รินส์วิลลค์อลเลจเป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด

Morrinsville College
นกัเรยีนนานาชาติ
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หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดู้แลัความปลัอด้ภััยแลัะ 
สวัสดิ้ภัาพื่ของนักเรียนนานาชาติิ) ค.ศึ. 2016
รัฐมนติรีว่าการกระทรวงอุด้มศึึกษา ทักษะ แลัะการจ้้างงานได้้จั้ด้ทำาหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับันี�ขึ�นติามม
าติรา 238F แห่งพื่ระราชบััญญัติิการศึึกษา ค.ศึ. 1989

หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับันี�รวมการแก้ไขเพิื่�มเติิมของหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพื่่�อการดู้แลัค
วามปลัอด้ภััยแลัะสวัสดิ้ภัาพื่ของนักเรียนนานาชาติิ) ค.ศึ. 2019 (LI 2019/64) ซึ่ึ�งมีผลับัังคับัใช้ในวันที�  
1 กรกฎาคม 2019
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ส่วันท่� 1

ส่วนที� 1
บัทนำา

1. ช่�อ 

หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�เป็นหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ดู้านการิ่ 
ศึึกษา	(เพ่�อการิ่ดููแลคัวัามปลอดูภััยและสวััสดู่ภัาพข้องนักเร่ิ่ยน 
นานาชื่าต่้)	คั.ศึ.	2016 และม่การิ่แก้ไข้เพ่�มเต่้มข้องหลักเกณฑ์์กา
ริ่ปฏ่ิบััต่้ดู้านการิ่ศึึกษา	(เพ่�อการิ่ดููแลคัวัามปลอดูภััยและสวััสดู่ภัา
พข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้)	คั.ศึ. 2019

2. วันเริ�มติ้นใช้บัังคับั 

หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�ไดู้รัิ่บัการิ่ปรัิ่บัปรุิ่งเพ่�อให้สอดูคัล้
องกับัการิ่แก้ไข้เพ่�มเต่้ม	คั.ศึ.	2019	และม่ผลบัังคัับัใช้ื่วัันท่�	1 
กริ่กฎาคัม	คั.ศึ.	2019

3. บัทเฉพื่าะกาลั การสงวน แลัะบัทบััญญัติิที� 
เกี�ยวข้อง

บัทเฉพาะกาล	การิ่สงวัน	และบัทบััญญัต่้ท่�เก่�ยวัข้้อง	
ต้ามท่�ริ่ะบุัไว้ัในต้าริ่างท่�	1	ม่ผลบัังคัับัใช้ื่ต้ามริ่ะยะเวัลาข้องบัท 
บััญญัต่้

4. หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิเป็นเอกสารทาง 
กฎหมาย 

หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�เป็นเอกสาริ่ทางกฎหมายและ 
เป็นกฎข้้อห้ามโดูยม่วััต้ถุุปริ่ะสงค์ัเป็นไปต้ามพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้	
คั.ศึ.	2012	และต้้องเสนอต่้อสภัาผู้แทนริ่าษฎริ่ต้ามมาต้ริ่า 41 
ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้ดัูงกล่าวั

5. วัติถึุประสงค์ของหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ

หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�ม่วััต้ถุุปริ่ะสงค์ัเพ่�อสนับัสนุน 
เป้าหมายข้องรัิ่ฐบัาลในดู้านการิ่ศึึกษาริ่ะหว่ัางปริ่ะเทศึ	โดูย

a. โริ่งเริ่่ยนต้้องดูำาเน่นการิ่ทุกข้ั�นต้อนท่�จำาเป็นในการิ่คัุ้มคัริ่อง 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	และ

b. ต้ริ่วัจสอบัเท่าท่�สามาริ่ถุทำาไดู้วั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ไดู้ริ่ับั 
ปริ่ะสบัการิ่ณ์ท่�ดู่ท่�จะช่ื่วัยส่งเสร่ิ่มให้ปริ่ะสบัคัวัามสำาเร็ิ่จดู้าน
การิ่ศึึกษาในปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ูไดู้

6. ขอบัเขติของหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ 

1. ข้อบัเข้ต้ข้องหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับัน่�เป็นการิ่กำาหนดูส่�งต้่อไป
น่�คัวับัคัู่กับัการิ่ริ่ับัปริ่ะกันคัุณภัาพอ่�นๆ	ท่�กำาหนดูไวั้ในพริ่ะริ่าชื่ 
บััญญัต่้การิ่ศึึกษา	คั.ศึ.	1989 

a. ผลลัพธ์์ท่�มุ่งหวัังจากโริ่งเริ่่ยนต้่อนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	และ

b. กริ่ะบัวันการิ่สำาคััญข้องโริ่งเริ่่ยนท่�จำาเป็นต้่อการิ่ส่งเสริ่่มคัวัาม
เป็นอยู่ท่�ดู่	คัวัามสำาเริ่็จ	และส่ทธ์่ข้องนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่

2. หลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับัน่�ม่ไดู้ม่ผลบัังคัับัใชื่้กับัก่จกริ่ริ่มข้อง 
โริ่งเร่ิ่ยนท่�เก่�ยวัข้้องกับันักเร่ิ่ยนท่�ศึึกษานอกปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ู	

3. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่อาจละเวั้นการิ่ใชื่้ 
ส่วันใดูส่วันหนึ�งข้องหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้หร่ิ่อทุกข้้อกับันักเร่ิ่ยน
ต่้อไปน่�	

a. นักเริ่่ยนท่�เปล่�ยนสถุานะจากนักเริ่่ยนในปริ่ะเทศึเป็นนักเริ่่ยน
นานาชื่าต้่	และ

b. นักเริ่่ยนท่�สมัคัริ่เริ่่ยนหลักสูต้ริ่การิ่ศึึกษาทางไกล
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ส่วันท่�	2

ส่วนที� 2
วิธีีอ่านหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ

7. นิยามทั�วไป

1. ในหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับัน่�	เวั้นแต้่จะริ่ะบัุไวั้เป็นอย่างอ่�น	

พื่ระราชบััญญัต่ิ	หมายถึุง	พริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้การิ่ศึึกษา	คั.ศึ.	1989

ตัิวแทน	หมายถึุง	บุัคัคัล	หน่วัยงาน	หร่ิ่อองค์ักริ่ท่�ดูำาเน่นการิ่ใน 
นามข้องสถุานศึึกษาหร่ิ่อโริ่งเร่ิ่ยน	และริ่วัมถึุงตั้วัแทนท่�รัิ่บัจ้าง 
ช่ื่วังดู้วัย

หน่วยงานกำากับัดู้แลัหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััต่ิ	หมายถึุง	 
บุัคัคัลหร่ิ่อบัร่ิ่ษัทตั้วัแทนท่�ไดู้รัิ่บัแต่้งตั้�งต้ามมาต้ริ่า	238FA(1) 
ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

การทำาสัญญาการสมัครเข้าเรียน

a. สำาหริ่ับัโริ่งเริ่่ยนท่�เป็นโริ่งเริ่่ยนริ่ัฐ	
ม่คัวัามหมายเดู่ยวักันกับัในมาต้ริ่า	2(1)	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่	
หริ่่อ

b. สำาหริ่ับัโริ่งเริ่่ยนอ่�นๆ	หมายถุึง	การิ่ทำาสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษริ่ริ่ะหวั่างนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	(หริ่่อบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ 
ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยน	ถุ้านักเร่ิ่ยนอายุต้ำ�ากว่ัา 
18	ปี)	กับัโริ่งเร่ิ่ยนท่�ให้ส่ทธ่์แก่นักเร่ิ่ยนเพ่�อรัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอน 
จากโริ่งเร่ิ่ยนดัูงกล่าวั

ผู้ดู้แลัที�ได้้รับัมอบัหมาย	หมายถึุง	ญาต่้หร่ิ่อเพ่�อนสน่ทข้อง 
คัริ่อบัคัรัิ่วัท่�ไดู้รัิ่บัการิ่มอบัหมายเป็นลายลักษณ์อักษริ่จากบ่ัดูา 
มาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุ 
ต้ำ�ากว่ัา	18	ปี	ให้เป็นผู้ดููแลและจัดูหาท่�พักให้กับันักเร่ิ่ยนดัูงกล่าวั

นักเรียนในประเทศึ	ม่คัวัามหมายเดู่ยวักันกับัในมาต้ริ่า	2	ข้อง 
พริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

DRS	หมายถึุง	แผนการิ่ริ่ะงับัข้้อพ่พาทท่�เก่�ยวัข้้องกับัการิ่ทำา 
สัญญากับันักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ (International Student 

Contract Dispute Resolution Scheme) 
ท่�จัดูทำาขึ้�นต้ามมาต้ริ่า	238J	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

กฎเกณฑ์์ DRS	หมายถึุง	กฎเกณฑ์์ท่�บััญญัต่้ไว้ัต้ามมาต้ริ่า	
238M	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

การติรวจ้สอบัวิเคราะห์สถึานะ	หมายถึุง	กริ่ะบัวันการิ่ในการิ่ไดู้
รัิ่บัข้้อมูลและต้ริ่วัจสอบัข้้อมูลท่�เก่�ยวัข้้องกับัคู่ัสัญญาก่อนท่�จะเข้้า
ทำาสัญญาผูกพัน

หน่วยงานรับัประกันคุณภัาพื่การศึึกษา	หมายถึุง	หน่วัยงานตั้วั 
แทนท่�ไดู้รัิ่บัอนุญาต้ต้ามพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้ให้ดูำาเน่นการิ่รัิ่บัปริ่ะกัน 
คุัณภัาพท่�เก่�ยวัข้้องกับัโริ่งเร่ิ่ยน

การเรียนการสอน	ปริ่ะกอบัดู้วัยห้องเร่ิ่ยน	หลักสูต้ริ่	แผนการิ่เร่ิ่ยน	 
หร่ิ่อแผนการิ่อบัริ่ม

a. ซีึ�งไดู้ริ่ับัการิ่อนุมัต้่หริ่่อละเวั้นต้ามมาต้ริ่า	4E	ส่วันท่�	18 
หริ่่อส่วันท่�	20	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่น่�	และ

b. ซีึ�งโริ่งเริ่่ยนไดู้ริ่ับัอนุญาต้ให้สามาริ่ถุให้บัริ่่การิ่	(ต้ามท่�	
จำาเป็นภัายใต้้ส่วันท่�	18	หริ่่อ	20	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่น่�)	ไดู้	
และ

c. ซีึ�งโริ่งเริ่่ยนไดู้ริ่ับัการิ่ย่นยอมให้ดูำาเน่นการิ่ปริ่ะเม่นต้ามมาต้ริ่
ฐานการิ่ปริ่ะเม่นท่�เก่�ยวัข้้อง	(ต้ามท่�จำาเป็น	ภัายใต้้ส่วันท่�	18 
หริ่่อ	20	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่น่�)

สมัครเรียน	หมายถึุง	การิ่ขึ้�นทะเบ่ัยนหร่ิ่อการิ่รัิ่บับุัคัคัลเป็น 
นักเร่ิ่ยน	เพ่�อเข้้ารัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนจากโริ่งเร่ิ่ยนหลังจากท่� 
นักเร่ิ่ยนรัิ่บัข้้อเสนอท่�จะรัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนจากโริ่งเร่ิ่ยนแล้วั 
และ	การสมัครเรียน	ม่คัวัามหมายท่�สอดูคัล้องกัน

การถูึกขับัออกจ้ากบ้ัานเม่อง	หมายถึุง	กริ่ะบัวันการิ่ย้ายบุัคัคัล
หนึ�งจากปริ่ะเทศึหร่ิ่อถุ่�นท่�อยูห่นึ�งไปยังปริ่ะเทศึหร่ิ่อถุ่�นท่�อยู่อ่ก
แห่งหนึ�ง

กลัไกการคุ้มครองค่าธีรรมเนียมการศึึกษา	หมายถึุง	กลไกท่� 
อนุมัต่้เป็นกฎเกณฑ์์ต้ามมาต้ริ่า	253(1)(e)	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

โฮมสเติย์	หมายถึุง	ท่�พักท่�จัดูให้กับันักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ในท่�พัก 
อาศัึยข้องคัริ่อบัคัรัิ่วัหร่ิ่อคัรัิ่วัเร่ิ่อนท่�ม่นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้พักอาศัึย 
อยู่ไม่เก่น	4	คัน

นักเรียนนานาชาติิ	ม่คัวัามหมายเดู่ยวักันกับัในมาต้ริ่า	238D 
ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

ผู้ปกครองติามกฎหมาย	เม่�อเก่�ยวัข้้องกับันักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	
หมายถึุง	บุัคัคัลท่�ไดู้รัิ่บัการิ่แต่้งตั้�งโดูยศึาลหร่ิ่อพ่นัยกริ่ริ่มให้รัิ่บัผ่ดู
ชื่อบัคัวัามเป็นอยู่และให้การิ่สนับัสนุนดู้านการิ่เง่นแก่นักเร่ิ่ยน	 
และดููแลนักเร่ิ่ยนในปริ่ะเทศึบ้ัานเก่ดูข้องนักเร่ิ่ยน

หอพัื่กที�มีใบัอนุญาติ	หมายถึุง	หอพักท่�ไดู้รัิ่บัอนุญาต้ต้ามข้้อ 
กำาหนดูดู้านการิ่ศึึกษา	(หอพัก)	คั.ศึ.	2005



2016/57

หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษา (เพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ) ค.ศ. 2016 – รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2019 5

ส่วันท่�	2

บิัด้ามารด้า	เม่�อเก่�ยวัข้้องกับันักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	หมายถึุง	บ่ัดูาหร่ิ่อ 
มาริ่ดูาข้องนักเร่ิ่ยนซึี�งม่หน้าท่�รัิ่บัผ่ดูชื่อบัคัวัามเป็นอยู่และให้การิ่
สนับัสนุนดู้านการิ่เง่นแก่นักเร่ิ่ยน

สถึานศึึกษา	ม่คัวัามหมายเดู่ยวักันกับัในมาต้ริ่า	238D	ข้อง 
พริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�

การส่งกลัับัประเทศึ	หมายถึุง	กริ่ะบัวันการิ่ส่งบุัคัคัลหนึ�งกลับัไป
ยังปริ่ะเทศึท่�เป็นบ้ัานเก่ดูหร่ิ่อเป็นพลเม่อง

ผู้ดู้แลัที�พัื่ก	หมายถึุง

a. ผู้ดููแลโฮมสเต้ย์	หริ่่อ

b. ผู้จัดูการิ่หอพักท่�ไดู้ริ่ับัอนุญาต้หริ่่อ	บัุคัคัลอ่�นใดูท่�ม่หน้าท่� 
รัิ่บัผ่ดูชื่อบัในการิ่ดููแลนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ในหอพักท่�ม่ใบั 
อนุญาต้	หร่ิ่อ

c. ผู้ดููแลท่�ไดู้ริ่ับัมอบัหมาย	หริ่่อ

d. ผู้จัดูการิ่ข้องท่�พักซีึ�ง

i. ดูำาเน่นงานโดูยโริ่งเริ่่ยนท่�เป็นสถุานศึึกษาริ่ะดูับั 
อุดูมศึึกษา	(ต้ามท่�กำาหนดูไว้ัในมาต้ริ่า	159 
ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้)	และ

ii. ส่วันใหญ่ใชื่้เป็นท่�พักข้องนักเริ่่ยนท่�สมัคัริ่เข้้าเริ่่ยน 
กับัสถุานศึึกษานั�น	หร่ิ่อ

e. ในกริ่ณ่ท่�เป็นท่�พักชื่ั�วัคัริ่าวั	ผู้คัวับัคัุมดููแลซีึ�งม่หน้าท่�ริ่ับัผ่ดู 
ชื่อบัในการิ่ดููแลนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้

หอพัื่กของโรงเรียน	หมายถึุง	หอพักท่�ม่ใบัอนุญาต้ซึี�งโริ่งเร่ิ่ยน 
เป็นเจ้าข้องหร่ิ่อเป็นผู้บัร่ิ่หาริ่จัดูการิ่	และหน่วัยงานกำากับัดููแล 
หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้อนุญาต้ให้สามาริ่ถุให้บัร่ิ่การิ่แก่ 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�สมัคัริ่เร่ิ่ยนในปีท่�	1	ถึุง	6	หร่ิ่ออายุไม่เก่น	 
10	ปีและสมัคัริ่เร่ิ่ยนในโริ่งเร่ิ่ยนอ่�นใดู

โรงเรียน	หมายถึุง	สถุานศึึกษาท่�ลงนามยอมรัิ่บัหลักเกณฑ์์การิ่ 
ปฏ่ิบััต่้น่�

ตัิวแทนที�รับัจ้้างช่วง	หมายถึุง	บุัคัคัล	หน่วัยงาน	หร่ิ่อองค์ักริ่ท่�ไดู้
ทำาสัญญากับัตั้วัแทนเพ่�อดูำาเน่นการิ่ในนามข้องตั้วัแทน

2. ในหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับัน่�	การิ่อ้างอ่งถุึงอายุข้องบัุคัคัลเป็น 
การิ่อ้างอ่งถึุงอายุต้ามวัันเก่ดูปีล่าสุดูข้องบุัคัคัลดัูงกล่าวั

3. คัำาศึัพท์ท่�ใชื่้ในหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับัน่�และท่�ไดู้ริ่ับัการิ่น่ยาม
ไวั้ในพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่แต้่ม่ไดู้น่ยามไวั้ในหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับั
น่�	ม่คัวัามหมายเดู่ยวักันกับัในพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่
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ส่วันท่�	3

ส่วนที� 3
การเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิก

8. หน้าที�ของหน่วยงานกำากับัดู้แลัหลัักเกณฑ์์ 
การปฏิิบััติิในการรับัสมัครแลัะประเมินผลั 
สถึานศึึกษาที�จ้ะเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิก 

หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ต้้อง

a. ริ่ับัใบัสมัคัริ่จากสถุานศึึกษาท่�ต้้องการิ่เป็นโริ่งเริ่่ยนสมาชื่่กท่� 
ลงนามยอมรัิ่บัหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�	และ

b. ปริ่ะเม่นใบัสมัคัริ่เหล่านั�นเท่ยบักับั	

i. หลักเกณฑ์์การิ่เข้้าเป็นโริ่งเริ่่ยนสมาชื่่กต้ามท่�ริ่ะบัุไวั้ใน 
วัริ่ริ่คั	9	และ

ii. วััต้ถุุปริ่ะสงคั์และข้อบัเข้ต้ข้องหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่	
ฉบัับัน่�ต้ามท่�ริ่ะบัุไวั้ในวัริ่ริ่คั	5	และ	6 

9. หลัักเกณฑ์์ในการเข้าเป็นโรงเรียนสมาชิก 

หลักเกณฑ์์ในการิ่สมัคัริ่เข้้าเป็นโริ่งเร่ิ่ยนสมาช่ื่กม่ดัูงน่�

a. ผู้สมัคัริ่ต้้องเป็นสถุานศึึกษา	

b. ผู้สมัคัริ่เป็นผู้ให้บัริ่่การิ่หริ่่อม่เจต้นาท่�จะให้บัริ่่การิ่การิ่เริ่่ยน
การิ่สอน

c. ผู้สมัคัริ่ม่การิ่ดูำาเน่นการิ่และผลการิ่ดูำาเน่นงานในการิ่บัริ่่หาริ่
จัดูการิ่การิ่เง่นอยู่ในริ่ะดูับัท่�ยอมริ่ับัไดู้

d. ผู้สมัคัริ่ม่นโยบัายและกลวั่ธ์่การิ่ดูำาเน่นงานท่�จะทำาให้ไดู้ริ่ับั 
ผลลัพธ์์ท่�มุ่งหวัังและสามาริ่ถุดูำาเน่นกริ่ะบัวันการิ่ท่�กำาหนดูไว้ั 
ในหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�ไดู้

e. ม่เชื่่นนั�น	หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่จะไม่ 
พ่จาริ่ณาผู้สมัคัริ่ว่ัาม่คัวัามเหมาะสมในการิ่อนุมัต่้ให้เป็น 
โริ่งเร่ิ่ยนสมาช่ื่กต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�

10. หน่วยงานกำากับัดู้แลัหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ 
อาจ้ถึอนช่�อโรงเรียนสมาชิกเม่�อได้้รับัการ 
ร้องขอ 

เม่�อโริ่งเร่ิ่ยนร้ิ่องข้อหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ 
อาจถุอนช่ื่�อโริ่งเร่ิ่ยนจากการิ่เป็นโริ่งเร่ิ่ยนสมาช่ื่กท่�ลงนามยอมรัิ่บั 
หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�
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ส่วันท่�	4

ส่วนที� 4
สิ�งที�โรงเรียนต้ิองด้ำาเนินการ

การติลัาด้แลัะการประชาสัมพัื่นธ์ี

11. ผลัลััพื่ธี์ 1: การติลัาด้แลัะการประชาสัมพื่ันธี์

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัาการิ่ทำาการิ่ต้ลาดูและการิ่ปริ่ะชื่าสัมพันธ์์
ไปยังนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้เก่�ยวักับับัร่ิ่การิ่ท่�โริ่งเร่ิ่ยนจัดูหาให้นั�น 
ปริ่ะกอบัดู้วัยข้้อมูลท่�ชัื่ดูเจน	เพ่ยงพอ	และถูุกต้้อง	ซึี�งทำาให้นักเร่ิ่ยน 
เหล่านั�นสามาริ่ถุตั้ดูส่นใจเก่�ยวักับับัร่ิ่การิ่ท่�จัดูหาให้ไดู้

12. กระบัวนการ 

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้อง

a. กริ่ะต้่อริ่่อริ่้นท่�จะทำาคัวัามเข้้าใจเก่�ยวักับัข้้อมูลท่�นักเริ่่ยน 
นานาชื่าต่้ต้้องการิ่ทริ่าบั

b. ปริ่ับัปริุ่งข้้อมูลและให้ข้้อมูลแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	และ 
ทบัทวันข้้อมูลเพ่�อให้มั�นใจไดู้ว่ัาเป็นข้้อมูลปัจจุบััน	และ

c. ต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ไดู้ริ่ับัข้้อมูลต้่อไปน่�เป็น 
อย่างน้อย

i. ผลการิ่ริ่ับัปริ่ะกันคัุณภัาพข้องโริ่งเริ่่ยน	และ

ii. นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ไดู้ริ่ับัการิ่เริ่่ยนการิ่สอน	
การิ่ให้บัริ่่การิ่จากเจ้าหน้าท่�	ส่�งอำานวัยคัวัามสะดูวัก	
และอุปกริ่ณ์ต้่างๆ	และ

iii. DRS	และ

iv. ผลการิ่เริ่่ยนข้องนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	ริ่วัมถุึงชื่่องทางการิ่ 
ศึึกษาต่้อและการิ่จ้างงาน	(ถุ้าม่)	และ

v. คั่าเล่าเริ่่ยนและคั่าคัริ่องชื่่พโดูยปริ่ะมาณข้องนักเริ่่ยน	
นานาชื่าต้่	และ

vi. ท่�พักและการิ่เดู่นทาง	หริ่่อวั่ธ์่ในการิ่ไดู้ริ่ับัข้้อมูลดูังกล่าวั

ตัิวแทน

13. ผลัลััพื่ธี์ 2: การจ้ัด้การแลัะควบัคุมดู้แลั 
ตัิวแทน

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องจัดูการิ่และคัวับัคุัมดููแลตั้วัแทนข้องต้น	(กล่าวัค่ัอตั้วั
แทนท่�โริ่งเร่ิ่ยนไดู้ว่ัาจ้างให้ทำาหน้าท่�แทนต้น)	อย่างม่ปริ่ะส่ทธ่์ภัาพ	
เพ่�อต้ริ่วัจสอบัว่ัาตั้วัแทนเหล่านั�นไดู้ดูำาเน่นการิ่ดัูงน่�

a. ให้ข้้อมูลและให้คัำาแนะนำาท่�น่าเชื่่�อถุ่อแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ 
เก่�ยวักับัการิ่เร่ิ่ยน	การิ่ทำางาน	และการิ่ใช้ื่ช่ื่ว่ัต้ในปริ่ะเทศึ 
น่วัซ่ีแลนด์ู	และ

b. ปฏิ่บััต้่ต้่อนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ดู้วัยคัวัามซี่�อต้ริ่งและเป็น 
ม่ออาช่ื่พ

c. ไม่ฝ่่าฝ่ืนกฎหมายหริ่่อก่อให้เก่ดูคัวัามเส่�ยงต้่อโริ่งเริ่่ยนใน 
การิ่ปฏ่ิบััต่้ต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�

14. กระบัวนการ 

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้อง

a. ดูำาเน่นการิ่ต้ริ่วัจสอบัและบัันทึกการิ่ต้ริ่วัจสอบัข้้อมูลอ้างอ่ง
ข้องต้ัวัแทนเพ่�อเป็นการิ่ต้ริ่วัจสอบัเท่าท่�จะสามาริ่ถุทำาไดู้วั่า
ต้ัวัแทนดูังกล่าวัไม่ไดู้ม่ส่วันเก่�ยวัข้้องกับัการิ่ดูำาเน่นการิ่ใดูๆ	
ท่�เป็นเท็จ	ทำาให้เข้้าใจผ่ดูหลอกลวัง	หริ่่อข้ัดูต้่อกฎหมาย	และ

b. ทำาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษริ่กับัต้ัวัแทนแต้่ละริ่าย	และ

ba.	ในช่ื่วังริ่ะยะเวัลาข้องสัญญา	ต้ริ่วัจสอบัก่จกริ่ริ่มและ	ผลการิ่
ดูำาเน่นงานข้องตั้วัแทนท่�เก่�ยวัข้้องกับั

i. ภัาริ่ะหน้าท่�ข้องต้ัวัแทนต้ามท่�ริ่ะบัุไวั้ในสัญญา	และ

ii. การิ่ให้ข้้อมูลและคัำาแนะนำาท่�เชื่่�อถุ่อไดู้เก่�ยวักับัการิ่ 
ศึึกษา	การิ่ทำางาน	และการิ่ใช้ื่ช่ื่ว่ัต้ในน่วัซ่ีแลนด์ูแก่ 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	และ

iii. การิ่ปฏิ่บััต้่ต้่อนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ต้นดู้วัยคัวัามซี่�อต้ริ่ง 
และเป็นม่ออาช่ื่พ	และ

iv. การิ่ม่ส่วันริ่่วัมในก่จกริ่ริ่มหริ่่อการิ่ดูำาเน่นการิ่ใดูๆ	ท่�	
(ในคัวัามเห็นข้องโริ่งเริ่่ยน)	เป็นหริ่่ออาจเป็นการิ่ฝ่่าฝ่ืนก
ฎหมายหริ่่อก่อให้เก่ดูคัวัามเส่�ยงต้่อโริ่งเริ่่ยนในการิ่ปฏิ่บัั
ต้่ต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ฉบัับัน่�	และ
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ส่วันท่�	4

v. การิ่ม่ส่วันริ่่วัมในก่จกริ่ริ่มหริ่่อการิ่ดูำาเน่นการิ่ใดูๆ	ท่�	
(ในคัวัามเห็นข้องโริ่งเริ่่ยน)	เป็นหริ่่ออาจเป็นการิ่ฝ่่าฝ่ืน 
กฎหมายหร่ิ่อก่อให้เก่ดูคัวัามเส่�ยงต่้อโริ่งเร่ิ่ยนในการิ่ 
ปฏ่ิบััต่้ต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�	และ

bb.	จัดูการิ่ตั้วัแทนโดูย

i. ยกเล่กสัญญากับัต้ัวัแทนถุ้าม่หลักฐานบั่งชื่่�วั่าต้ัวัแทน

A.	 ม่ส่วันเก่�ยวัข้้องกับัการิ่ดูำาเน่นการิ่ใดูๆ	ท่�เป็นเท็จ	
ทำาให้เข้้าใจผ่ดู	หลอกลวัง	หร่ิ่อขั้ดูต่้อกฎหมายร้ิ่าย 
แริ่งอย่างต่้อเน่�องโดูยไต้ร่ิ่ต้ริ่องไว้ัก่อน	หร่ิ่อ

B.	 ก่อให้เก่ดูคัวัามเส่�ยงต่้อโริ่งเร่ิ่ยนในการิ่ปฏ่ิบััต่้ต้าม 
หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�	หร่ิ่อ

ii. ดูำาเน่นการิ่ต้ามคัวัามเหมาะสมเพ่�อจัดูการิ่กับัการิ่กริ่ะทำา
การิ่หริ่่อการิ่ละเวั้นการิ่กริ่ะทำาการิ่ข้องต้ัวัแทนท่�เก่�ยวั 
ข้้องกับัเร่ิ่�องอ่�นๆ	ท่�อธ่์บัายไว้ัในอนุมาต้ริ่า	(ba)

d.		 ต้ริ่วัจสอบัว่ัาตั้วัแทนสามาริ่ถุเข้้าถึุงข้้อมูลและเก็บัรัิ่กษา 
ข้้อมูลท่�เป็นปัจจุบัันซึี�งเก่�ยวัข้้องกับัหน้าท่�ข้องตั้วัแทนต้ามท่�ริ่ะบุั 
ไว้ัในสัญญากับัโริ่งเร่ิ่ยน	

ข้อเสนอ การสมัครเข้าเรียน การทำาสัญญา 
แลัะประกันภััย

15. ผลัลััพื่ธี์ 3: ข้อเสนอ การสมัครเข้าเรียน 
การทำาสัญญา แลัะประกันภััย

โริ่งเร่ิ่ยนต้้อง

a. สนับัสนุนนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	(หริ่่อบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ปกคัริ่อง
ต้ามกฎหมายข้องนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้ำ�ากวั่า	18	ปี)	ให้ 
ไดู้รัิ่บัข้้อมูลท่�เพ่ยงพอต่้อการิ่ตั้ดูส่นใจสมัคัริ่เร่ิ่ยนท่�เหมาะกับั 
ผลการิ่ศึึกษาท่�มุ่งหวััง	และ

b. ต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	(หริ่่อบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ 
ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายตุ้ำ�ากว่ัา	 
18	ปี)	ไดู้รัิ่บัข้้อมูลท่�จำาเป็นในการิ่ทำาคัวัามเข้้าใจเก่�ยวักับัผล 
ปริ่ะโยชื่น์และภัาริ่ะหน้าท่�ก่อนเข้้าทำาสัญญาผูกพันทาง 
กฎหมายกับัโริ่งเร่ิ่ยน	และ

ba.	ต้ริ่วัจสอบัว่ัาสัญญาการิ่สมัคัริ่เข้้าเร่ิ่ยนแต่้ละฉบัับัม่คัวัาม 
ยุต่้ธ์ริ่ริ่มและสมเหตุ้สมผล	และ

bb.	ต้ริ่วัจสอบัว่ัาม่การิ่ลงโทษทางว่ันัยใดูๆ	ต้ามหลักคัวัามยตุ่้ธ์ริ่ริ่ม 
ต้ามธ์ริ่ริ่มชื่าต่้	และ

bc.	ต้ริ่วัจสอบัว่ัานักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ม่ปริ่ะกันภััยท่�เหมาะสม	 
ริ่วัมถึุงปริ่ะกันภััยท่�คัริ่อบัคัลุมค่ัาเดู่นทาง	ค่ัารัิ่กษาพยาบัาล	
และค่ัาใช้ื่จ่ายท่�เก่�ยวัข้้องกับัการิ่ส่งกลับัปริ่ะเทศึ	
การิ่นำาออกนอกปริ่ะเทศึ	และค่ัาทำาศึพ	และ

c. ต้ริ่วัจสอบัวั่าเอกสาริ่ไดู้ริ่ับัการิ่จัดูเก็บัอย่างเหมาะสม	
และมอบัให้กับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	(หริ่่อบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ 
ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุ 
ต้ำ�ากว่ัา	18	ปี)	ต้ามท่�เหมาะสม	

16. กระบัวนการ: ข้อเสนอด้้านการเรียน 
การสอน

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัานักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ไดู้รัิ่บัข้้อมูล
ต่้อไปน่�เป็นอย่างน้อย

16A. กระบัวนการ: ข้อมูลัที�ติ้องจ้ัด้เติรียมก่อน
ทำาสัญญา

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ไดู้ริ่ับัข้้อมูล
ต้่อไปน่�เป็นอย่างน้อยก่อนเข้้าทำาสัญญากับันักเริ่่ยน

a. ผลการิ่ปริ่ะเม่นล่าสุดูข้องหน่วัยงานริ่ับัปริ่ะกันคัุณภัาพ	
ดู้านการิ่ศึึกษา

b. ปริ่ะกาศึข้้อกำาหนดูและแนวัทางปฏิ่บััต้่ท่�บััญญัต้่ไวั้ต้าม 
พริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้ว่ัาต้้องม่การิ่เปิดูเผยคัำาสั�งข้องหน่วัยงานกำากับั 
ดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ต่้อนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้

c. การิ่ศึกึษาและผลการิ่เร่ิ่ยน	เช่ื่น	มก่าริ่มอบัวัฒุก่าริ่ศึกึษาหร่ิ่อไม่

d. เง่�อนไข้การิ่คั่นเง่นท่�สอดูคัล้องกับัผลลัพธ์์และกริ่ะบัวันการิ่ 
ในวัริ่ริ่คั	29	และ	30

e. การิ่ให้บัริ่่การิ่ข้องเจ้าหน้าท่�	ส่�งอำานวัยคัวัามสะดูวัก	
และอุปกริ่ณ์

f. บัริ่่การิ่และการิ่สนับัสนุน

g. ปริ่ะกันภััยและข้้อกำาหนดูดู้านวั่ซี่าสำาหริ่ับัการิ่ริ่ับัการิ่เริ่่ยน 
การิ่สอนจากโริ่งเร่ิ่ยน

h. หลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่และกฎเกณฑ์์	DRS:

i. คั่าใชื่้จ่ายทั�งหมดูท่�เก่�ยวัข้้องกับัข้้อเสนอดู้านการิ่เริ่่ยน 
การิ่สอน	

2. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่าก่อนเข้้าทำาสัญญาการิ่ 
สมัคัริ่เร่ิ่ยนหร่ิ่อสมัคัริ่เร่ิ่ยนกับัโริ่งเร่ิ่ยน	นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้แต่้ละคัน	
(หร่ิ่อบ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยน	
ถุ้านักเร่ิ่ยนอายุต้ำ�ากว่ัา	18	ปี)	ทริ่าบัถึุงส่ทธ่์และภัาริ่ะหน้าท่�ข้อง 
นักเร่ิ่ยนท่�เก่�ยวัข้้องกับัการิ่รัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนจากโริ่งเร่ิ่ยน	 
ซึี�งริ่วัมถึุงส่ทธ่์ต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�
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16B. กระบัวนการ: สัญญาการสมัครเรียน

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่าม่การิ่ทำาสัญญาการิ่ 
สมัคัริ่เร่ิ่ยนริ่ะหว่ัางโริ่งเร่ิ่ยนและนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้แต่้ละคัน	 
(หร่ิ่อบ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยน	
ถุ้านักเร่ิ่ยนอายุต้ำ�ากว่ัา	18	ปี)	ท่�ม่ข้้อมูลและเง่�อนไข้ต่้อไปน่�

a. ข้้อมูลท่�ชื่ัดูเจนเก่�ยวักับัวัันท่�เริ่่�มและส่�นสุดูการิ่สมัคัริ่เข้้าเริ่่ยน	

b. เง่�อนไข้ในการิ่ยกเล่กการิ่สมัคัริ่เข้้าเริ่่ยน

c. สถุานการิ่ณ์ท่�คัวัามปริ่ะพฤต้่ข้องนักเริ่่ยนอาจข้ัดูกับัสัญญา 
การิ่สมัคัริ่เร่ิ่ยน	(ริ่วัมถึุงคัวัามปริ่ะพฤต่้ท่�เก่ดูขึ้�นในข้ณะท่� 
นักเร่ิ่ยนไม่ไดู้อยูภ่ัายใต้้การิ่ดููแลหร่ิ่อการิ่คัวับัคุัมข้องโริ่งเร่ิ่ยน 
อย่างใกล้ช่ื่ดู)

d. ปริ่ะเภัทข้องการิ่ลงโทษทางวั่นัยท่�โริ่งเริ่่ยนอาจดูำาเน่น 
การิ่กับันักเร่ิ่ยน	(ตั้วัอย่างเช่ื่น	การิ่พักการิ่เร่ิ่ยน	การิ่ไล่ออก	
หร่ิ่อยกเล่กการิ่สมัคัริ่เข้้าเร่ิ่ยน)

e. ข้ั�นต้อนท่�โริ่งเริ่่ยนต้้องปฏิ่บััต้่ต้ามเม่�อดูำาเน่นการิ่ลงโทษทาง
วั่นัยกับันักเริ่่ยน

2. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่าสัญญาการิ่สมัคัริ่เริ่่ยนม่คัวัาม
ยุต้่ธ์ริ่ริ่มและสมเหตุ้สมผล

16C. กระบัวนการ: การลังโทษทางวินัย

กริ่ะบัวันการิ่ลงโทษทางว่ันัยใดูๆ	ท่�ดูำาเน่นการิ่โดูยโริ่งเร่ิ่ยนต้้อง 
เป็นไปต้ามหลักคัวัามยุต่้ธ์ริ่ริ่มต้ามธ์ริ่ริ่มชื่าต่้	(ซึี�งริ่วัมถึุงหลักการิ่ท่� 
จำาเป็นต่้อการิ่ต้ริ่วัจสอบัว่ัาม่การิ่แก้ปัญหาท่�ริ่วัดูเร็ิ่วั	ริ่อบัคัอบั	และ 
ยุต่้ธ์ริ่ริ่มเก่�ยวักับัเร่ิ่�องท่�ต้้องดูำาเน่นการิ่ลงโทษ)

16D. กระบัวนการ: ประกันภััย

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัเท่าท่�สามาริ่ถุดูำาเน่นการิ่ไดู้วั่า 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้แต่้ละคันท่�สมัคัริ่เร่ิ่ยนกับัโริ่งเร่ิ่ยนเป็นริ่ะยะ 
เวัลาการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอน	2	สัปดูาห์ขึ้�นไป	ม่ปริ่ะกันภััยท่�เหมาะสม 
ซึี�งคุ้ัมคัริ่อง

a. การิ่เดู่นทางข้องนักเริ่่ยน

i. มายังและออกจากปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์	และ	

ii. ภัายในน่วัซี่แลนดู์	และ	

iii. นอกปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์ถุ้าการิ่เดู่นทางเป็นส่วันหนึ�ง		
ข้องการิ่เริ่่ยนการิ่สอน	และ

b. คั่าริ่ักษาพยาบัาลในปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์	ซีึ�งริ่วัมถุึงการิ่วั่น่จฉัย	
ใบัสั�งยา	การิ่ผ่าต้ัดู	และการิ่ริ่ักษาภัายในโริ่งพยาบัาล	และ

c. การิ่ท่�นักเริ่่ยนถุูกส่งกลับัปริ่ะเทศึหริ่่อถุูกนำาต้ัวัออกนอก 
ปริ่ะเทศึซึี�งเป็นผลมาจากการิ่เจ็บัป่วัยหร่ิ่อการิ่บัาดูเจ็บัรุิ่นแริ่ง	 
ซึี�งคัริ่อบัคัลุมค่ัาเดู่นทางข้องสมาช่ื่กในคัริ่อบัคัรัิ่วัในการิ่ช่ื่วัย 
เหล่อนักเร่ิ่ยนท่�ถูุกส่งกลับัปริ่ะเทศึหร่ิ่อถูุกขั้บัออกจากบ้ัานเม่อง

d. การิ่เส่ยชื่่วั่ต้ข้องนักเริ่่ยน	ซีึ�งคัริ่อบัคัลุม	

i. คั่าเดู่นทางข้องสมาชื่่กในคัริ่อบัคัริ่ัวัในการิ่เดู่นทางไป	
ยังและออกจากปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์	และ	

ii. คั่าใชื่้จ่ายในการิ่ส่งริ่่างกลับัปริ่ะเทศึหริ่่อนำาออกนอก	
ปริ่ะเทศึ	และ	

iii. คั่าทำาศึพ	

2. อนุมาต้ริ่า	(1)(a)(i)	และ	(ii)	ปริ่ะกอบัดู้วัยการิ่เดู่นทางไปยังและ 
ออกจากปริ่ะเทศึท่�เป็นบ้ัานเก่ดูหร่ิ่อเป็นพลเม่องข้องนักเร่ิ่ยนก่อน
ท่�จะเร่ิ่�มการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนและหลังจากการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนส่�นสุดูลง	
(ซึี�งอาจอยูน่อกริ่ะยะเวัลาการิ่สมัคัริ่เร่ิ่ยน)

3. อนุมาต้ริ่า	(1)(a)(i)	ไม่ริ่วัมถุึงการิ่เดู่นทางข้องนักเริ่่ยนไปยัง 
ปริ่ะเทศึอ่�นๆ	เว้ันแต่้การิ่เดู่นทางนั�นม่จุดูปริ่ะสงค์ัหลักเพ่�อต่้อเคัร่ิ่�
องบ่ันมายังและออกจากน่วัซ่ีแลนด์ู

16E. กระบัวนการ: การติัด้สินใจ้ที�ติ้องมีสัญญา
เป็นลัายลัักษณ์อักษรจ้ากบัิด้ามารด้าหร่อ
ผู้ปกครอง

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัต้ามท่�เหมาะสมว่ัาไดู้รัิ่บัสัญญา 
เป็นลายลักษณ์อักษริ่จากบ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย
ข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุต้ำ�ากว่ัา	18	ปี	เก่�ยวักับัการิ่ตั้ดูส่นใจท่�
ส่งผลต่้อนักเร่ิ่ยน

การเข้าเม่อง

17. ผลัลััพื่ธี์ 4: การเข้าเม่อง 

โริ่งเร่ิ่ยนต้้อง

a. ต้ริ่วัจสอบัวั่าไม่ไดู้อนุญาต้หริ่่อยังคังอนุญาต้ให้บัุคัคัลดูำาเน่น
การิ่เริ่่ยนการิ่สอนถุ้าบัุคัคัลดูังกล่าวัไม่ไดู้ม่ส่ทธ์่ต้ามพริ่ะริ่าชื่ 
บััญญัต่้คันเข้้าเม่อง	คั.ศึ.	2009	ให้ดูำาเน่นการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอน 
ไดู้	และ

b. ใชื่้คัวัามริ่ะมัดูริ่ะวัังต้ามสมคัวัริ่และต้ริ่วัจสอบัวั่เคัริ่าะห์ 
สถุานะว่ัานักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ม่ส่ทธ่์ต้ามพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้คันเข้้า 
เม่อง	คั.ศึ.	2009	ในการิ่รัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนท่�ต้นสมัคัริ่หร่ิ่อไม่
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18. กระบัวนการ 

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้อง

a. ต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่แต้่ละคันท่�สมัคัริ่เริ่่ยนกับั 
โริ่งเร่ิ่ยน	ม่สถุานะการิ่เข้้าเม่องสำาหรัิ่บัการิ่ศึึกษาในปริ่ะเทศึ 
น่วัซ่ีแลนด์ู	และ

b. ริ่ายงานให้สำานักงานต้ริ่วัจคันเข้้าเม่องปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์ 
ทริ่าบัเก่�ยวักับัการิ่ฝ่่าฝื่นหร่ิ่อพฤต่้กริ่ริ่มท่�น่าสงสัยว่ัานักเร่ิ่ยน 
นานาชื่าต่้	ฝ่่าฝื่นเง่�อนไข้ว่ัซ่ีา	และ	

c. แจ้งให้สำานักงานต้ริ่วัจคันเข้้าเม่องปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์ทริ่าบั 
เก่�ยวักับักับัการิ่ยกเล่กการิ่สมัคัริ่เข้้าเร่ิ่ยน	

การปฐมนิเทศึ

19. ผลัลััพื่ธี์ 5: การปฐมนิเทศึ 

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัานักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ม่โอกาสเข้้าร่ิ่วัมแผน
การิ่เร่ิ่ยนท่�ออกแบับัไว้ัเป็นอย่างดู่และเหมาะสมกับัวััยซึี�งให้ข้้อมูล
และคัำาแนะนำาท่�จำาเป็นต่้อการิ่เร่ิ่�มการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนข้องนักเร่ิ่ยน

20. กระบัวนการ 

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่าแผนการิ่ปฐมน่เทศึข้อง 
โริ่งเร่ิ่ยน	

a. ให้ข้้อมูลและคัำาแนะนำาท่�คัริ่บัถุ้วันแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่แต้่
ละคันเก่�ยวักับันโยบัายข้องสถุานศึึกษาท่�เก่�ยวัข้้องทั�งหมดู	
และ

b. ให้ข้้อมูลและคัำาแนะนำาท่�คัริ่บัถุ้วันแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ 
แต่้ละคันเก่�ยวักับับัร่ิ่การิ่	การิ่สนับัสนุน	และส่�งอำานวัยคัวัาม 
สะดูวักท่�โริ่งเร่ิ่ยนมอบัให้	และ

c. ให้ริ่ายละเอ่ยดูเก่�ยวักับัชื่่�อและการิ่ต้่ดูต้่อพนักงานท่�ไดู้ริ่ับั 
มอบัหมายให้รัิ่บัผ่ดูชื่อบัการิ่สนับัสนุนนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	และ

d. ให้ข้้อมูลท่�เหมาะสมเก่�ยวักับัสุข้ภัาพและคัวัามปลอดูภััยข้อง
นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	และ

e. ให้ข้้อมูลแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่เก่�ยวักับัข้ั�นต้อนการิ่ย่�นคัำาริ่้อง
ทั�งต้่อโริ่งเริ่่ยนและหน่วัยงานภัายนอก	และ

f. ให้ข้้อมูลเก่�ยวักับัการิ่ยกเล่กการิ่สมัคัริ่เข้้าเริ่่ยน

g. ให้ข้้อมูลเก่�ยวักับัส่ทธ์่และส่ทธ์่โดูยชื่อบัธ์ริ่ริ่มข้องนักเริ่่ยน	 
ริ่วัมถึุงส่ทธ่์ในการิ่ค่ันเง่นค่ัาธ์ริ่ริ่มเน่ยมการิ่ศึึกษา	ถุ้านักเร่ิ่ยน 
ถุอนตั้วัจากการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนดู้วัยคัวัามสมัคัริ่ใจ

2. สำาหริ่ับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้ำ�ากวั่า	18	ปี	โริ่งเริ่่ยนต้้อง 
ต้ริ่วัจสอบัว่ัา	(ถุ้าม่)	บ่ัดูามาริ่ดูา	ผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย	หร่ิ่อผู้ดูู
แลท่�พักข้องนักเร่ิ่ยนท่�อยูใ่นปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ู	และนักเร่ิ่ยนสาม
าริ่ถุเข้้าถึุงข้้อมูลหร่ิ่อ	แผนการิ่ปฐมน่เทศึท่�มอบัให้กับันักเร่ิ่ยนไดู้

ความปลัอด้ภััยแลัะความเป็นอยู่ที�ดี้

21. ผลัลััพื่ธี์ 6: ความปลัอด้ภััยแลัะความเป็น 
อยู่ที�ดี้ 

โริ่งเร่ิ่ยนต้้อง

a. จัดูหาสภัาพแวัดูล้อมท่�ปลอดูภััยต้่อการิ่ศึึกษาให้แก่นักเริ่่ยน
นานาชื่าต้่	และ	

b. ให้การิ่สนับัสนุนท่�เพ่ยงพอเพ่�อคัวัามเป็นอยู่ท่�ดู่ข้องนักเริ่่ยน
นานาชื่าต้่	และ

c. ต้ริ่วัจสอบัเท่าท่�จะสามาริ่ถุดูำาเน่นการิ่ไดู้วั่านักเริ่่ยนนานา 
ชื่าต่้พักอาศัึยอยู่ในสภัาพแวัดูล้อมท่�ปลอดูภััย

22. กระบัวนการ: ทั�วไป 

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้อง

a. ดูำาเน่นการิ่อย่างเป็นธ์ริ่ริ่มและม่ปริ่ะส่ทธ์่ภัาพต้่อพฤต้่กริ่ริ่มท่�
ไม่เหมาะสมข้องนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่หริ่่อพฤต้่กริ่ริ่มท่�ไม่เหมาะ
สมท่�ส่งผลต้่อนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	และ

b. จัดูทำาและเก็บัริ่ักษานโยบัายการิ่จัดูการิ่พฤต้่กริ่ริ่มท่�ไม่ 
เหมาะสม	ซึี�งไดู้ส่�อสาริ่ไปยังเจ้าหน้าท่�และนักเร่ิ่ยนและไดู้ถูุก
นำามาดูำาเน่นการิ่อย่างม่ปริ่ะส่ทธ่์ภัาพ	และ

c. ให้คัำาแนะนำาแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่เก่�ยวักับัวั่ธ์่การิ่

i. ริ่ายงานและแก้ไข้ปัญหาดู้านสุข้ภัาพและคัวัามปลอดูภััย	
(สำาหริ่ับัก่จกริ่ริ่มทั�งในและนอกสถุานศึึกษา)	และ

ii. ดูำาเน่นการิ่ในสถุานการิ่ณ์ฉุกเฉ่น	(สำาหริ่ับัก่จกริ่ริ่มทั�งใน
และนอกสถุานศึึกษา)	และ

iii. เข้้าถุึงบัริ่่การิ่ดู้านสุข้ภัาพและการิ่ให้คัำาปริ่ึกษา	และ

iv. ต้่ดูต้่อหน่วัยงานริ่ัฐท่�เก่�ยวัข้้อง	เชื่่น	สำานักงานต้ำาริ่วัจ 
ข้องปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ูและหน่วัยงานท่�ม่หน้าท่�รัิ่บัผ่ดู 
ชื่อบัการิ่กำากับัดููแลพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้	Oranga Tamariki 
คั.ศึ.	1989	และ

d. ม่ริ่ายละเอ่ยดูการิ่ต้่ดูต้่อท่�เป็นข้้อมูลล่าสุดูข้องนักเริ่่ยนนานา
ชื่าต้่แต้่ละคันและญาต้่ใกล้ชื่่ดู	และ

e. ต้ริ่วัจสอบัวั่าม่เจ้าหน้าท่�อย่างน้อย	1	คันท่�นักเริ่่ยนนานา 
ชื่าต่้สามาริ่ถุต่้ดูต่้อในกริ่ณ่ฉุกเฉ่นไดู้ต้ลอดูเวัลา	(ต้ลอดู	 
24	ชัื่�วัโมง	ทุกวััน)	
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ส่วันท่�	4

23. กระบัวนการ: นักเรียนนานาชาติิอายุติำ�ากว่า 
18 ปี 

1. เม่�อเก่�ยวัข้้องกับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้ำ�ากวั่า	18	ปี	
โริ่งเริ่่ยนแต้่ละ	แห่งต้้อง	

a. ไม่ริ่ับัสมัคัริ่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้ั�งแต้่	10	ปีข้ึ�นไป 
แต่้ไม่เก่น	18	ปีท่�ไม่ไดู้อาศัึยอยู่กับับ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อ 
ผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย	เว้ันแต่้

i. นักเริ่่ยนจะอยู่ในกลุ่มนักเริ่่ยนท่�ไดู้ริ่ับัการิ่ดููแลอย่าง 
เหมาะสม	ซึี�งเข้้ารัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนไม่เก่น	3	เดู่อน	หร่ิ่อ

ii. นักเริ่่ยนท่�อยู่ภัายใต้้การิ่ดููแลข้องผู้ดููแลท่�พัก	และ

b. ม่ริ่ายละเอ่ยดูการิ่ต้่ดูต้่อท่�เป็นข้้อมูลล่าสุดูข้องบั่ดูามาริ่ดูา	
ผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย	และผู้ดููแลท่�พักข้องนักเริ่่ยน	และ

c. ส่�อสาริ่อย่างม่ปริ่ะส่ทธ์่ภัาพกับับั่ดูามาริ่ดูา	
ผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย	และผู้ดููแลท่�พักข้องนักเริ่่ยนเก่�ยวักับั
คัวัามเป็นอยู่และคัวัามก้าวัหน้าดู้านการิ่ศึึกษา	และ

d. ต้ริ่วัจสอบัวั่าไดู้มอบัหมายให้ม่เจ้าหน้าท่�อย่างน้อย	 
1	คันต่้ดูต้ามดููแลและแก้ไข้ปัญหาใดูๆ	ท่�เก่�ยวัข้้องกับั 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุต้ำ�ากว่ัา	18	ปี	และ

e. ถุ้านักเริ่่ยนอยู่ภัายใต้้การิ่ดููแลข้องผู้ดููแลท่�พัก

i. ต้ริ่วัจสอบัวั่าม่แผนสำาหริ่ับัการิ่ย้ายการิ่ดููแลนักเริ่่ยนจาก
ผู้ดููแลท่�พักไปยังบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย
ข้องนักเริ่่ยน	หริ่่อบัุคัคัลอ่�นท่�ไดู้ริ่ับัการิ่อนุมัต้่จากบั่ดูา 
มาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย	สำาหรัิ่บั

A.	 การิ่ย้ายแต่้ละคัรัิ่�งท่�เก่ดูขึ้�นในริ่ะหว่ัางช่ื่วังเวัลาการิ่
สมัคัริ่เร่ิ่ยน	และ

B.	 การิ่ย้ายท่�เก่ดูขึ้�นเม่�อการิ่สมัคัริ่เร่ิ่ยนส่�นสุดูลง	และ

ii. ต้ริ่วัจสอบัวั่าบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายริ่ับั
ริู่้ถุึงแผนการิ่ย้ายแต้่ละคัริ่ั�ง

2. ข้้อกำาหนดูในวัริ่ริ่คั	22	ม่ผลบัังคัับัใชื่้	(เพ่�มเต้่มจากวัริ่ริ่คัน่�)	กับั 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุตั้�งแต่้	10	ปีขึ้�นไปแต่้ไม่เก่น	18	ปี

24. กระบัวนการ: นักเรียนนานาชาติิอายุติำ�ากว่า 
10 ปี

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้ำ�า 
กว่ัา	10	ปีอาศัึยอยูกั่บับ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย	 
เว้ันแต่้จะพักอยู่ในหอพักข้องโริ่งเร่ิ่ยน

2. ข้้อกำาหนดูในวัริ่ริ่คั	22	และ	23	ม่ผลบัังคัับัใชื่้	(เพ่�มเต้่มจาก 
วัริ่ริ่คัน่�)	กับันักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุต้ำ�ากว่ัา	10	ปี

25. กระบัวนการ: นกัเรียนนานาชาติทิี�อยูใ่นภัาวะ 
เสี�ยงหร่อมีความติ้องการพื่ิเศึษ 

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่า	

a. ม่มาต้ริ่การิ่ท่�เหมาะสมในการิ่จัดูการิ่คัวัามต้้องการิ่และ 
ปัญหาข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อยู่ในภัาวัะเส่�ยงหร่ิ่อม่คัวัาม 
ต้้องการิ่พ่เศึษ	และ

b. บั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเริ่่ยนนานา 
ชื่าต่้ท่�อายุต้ำ�ากว่ัา	18	ปีหร่ิ่อญาต่้ใกล้ช่ื่ดูข้องนักเร่ิ่ยนท่�อายุ	 
18	ปีขึ้�นไป	รัิ่บัทริ่าบัถึุงสถุานการิ่ณ์ท่�นักเร่ิ่ยนอยู่ในภัาวัะ 
เส่�ยงหร่ิ่อม่คัวัามต้้องการิ่พ่เศึษ	และ

c. ม่การิ่ริ่ายงานปัญหาท่�เก่�ยวัข้้องกับันักเริ่่ยนต้่อหน่วัยงานท่� 
เก่�ยวัข้้อง	เช่ื่น	สำานักงานต้ำาริ่วัจข้องปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ูและ 
หน่วัยงานท่�ม่หน้าท่�รัิ่บัผ่ดูชื่อบัการิ่กำากับัดููแลพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้	
Oranga Tamariki	คั.ศึ.	1989	และต่้อหน่วัยงานกำากับั 
ดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ต้ามท่�เหมาะสมและสอดูคัล้องกับั 
หลักการิ่ในพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้ว่ัาดู้วัยคัวัามเป็นส่วันตั้วั	คั.ศึ.	1993

2. นักเริ่่ยนอยู่ในภัาวัะเส่�ยงถุ้าโริ่งเริ่่ยนม่เหตุ้อันคัวัริ่ให้เชื่่�อไดู้วั่าม่ 
ปัญหาร้ิ่ายแริ่งดู้านสุข้ภัาพ	คัวัามปลอดูภััย	หร่ิ่อคัวัามเป็นอยู ่
ข้องนักเร่ิ่ยน	ซึี�งริ่วัมถึุงตั้วัอย่างต่้อไปน่�	

a. นักเริ่่ยนไม่สามาริ่ถุปกป้องต้ัวัเองไดู้อย่างเพ่ยงพอจากภััย 
อันต้ริ่ายหร่ิ่อการิ่แสวังหาปริ่ะโยชื่น์

b. นักเริ่่ยนไม่สามาริ่ถุปกป้องสวััสดู่ภัาพส่วันต้ัวัไดู้อย่างเพ่ยงพอ

3. นักเริ่่ยนท่�ม่คัวัามต้้องการิ่พ่เศึษ	ซีึ�งริ่วัมถุึงนักเริ่่ยนท่�ม่ลักษณะ 
ดัูงน่�	

a. ม่ปัญหาทางกายภัาพ	การิ่ริ่ับัคัวัามริู่้สึก	สต้่ปัญญา	จ่ต้	สังคัม	
หริ่่อพฤต้่กริ่ริ่ม	หริ่่อปริ่ะสบัปัญหาดูังกล่าวัหลายปริ่ะการิ่	 
และปัญหาดัูงกล่าวัหร่ิ่อเหล่านั�นส่งผลต่้อคัวัามสามาริ่ถุในการิ่ 
เข้้าร่ิ่วัม	เร่ิ่ยนรู้ิ่	และปริ่ะสบัคัวัามสำาเร็ิ่จ

b. ต้้องการิ่แผนการิ่เริ่่ยนหริ่่อสภัาพแวัดูล้อมในการิ่ศึึกษาท่�
ม่การิ่ปริ่ับัเปล่�ยน	หริ่่ออุปกริ่ณ์หริ่่อเคัริ่่�องม่อเฉพาะทางท่�
จะสนับัสนุนนักเริ่่ยนในการิ่เข้้าถุึงหลักสูต้ริ่เข้้าริ่่วัม	เริ่่ยนริู่้	
และปริ่ะสบัคัวัามสำาเริ่็จ

4. วัริ่ริ่คัน่�ม่ผลบัังคัับัใชื่้เพ่�มเต้่มจากข้้อกำาหนดูท่�ริ่ะบัุไวั้ในวัริ่ริ่คั	22, 
23	และ	24
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26. กระบัวนการ: ที�พื่ัก 

1. เม่�อเก่�ยวัข้้องกับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้ำ�ากวั่า	18	ปีซีึ�งอยู่ 
ภัายใต้้การิ่ดููแลข้องผู้ดููแลท่�พัก	โริ่งเร่ิ่ยนต้้อง

a. ต้ริ่วัจสอบัวั่าท่�พักข้องนักเริ่่ยนม่คัวัามปลอดูภััย	
อยู่ในสภัาพท่�ยอมริ่ับัไดู้	และเป็นไปต้ามข้้อกำาหนดูทาง 
กฎหมายทั�งหมดู	และ

b. ต้ริ่วัจสอบัวั่าการิ่ต้ริ่วัจสอบัคัวัามปลอดูภััยท่�อ้างอ่งถุึงใน 
อนุมาต้ริ่า	26A(1)	ม่คัวัามสมบูัริ่ณ์และเป็นข้้อมูลท่�เป็น 
ปัจจุบััน	และ

ba.	ต้ริ่วัจสอบัว่ัาการิ่ต้ริ่วัจสอบัคัวัามเหมาะสมม่คัวัาม 
สมบูัริ่ณ์และเป็นข้้อมูลท่�เป็นปัจจุบัันสำาหรัิ่บันักเร่ิ่ยน 
แต่้ละคันท่�อายุ	18	ปีขึ้�นไปและอาศัึยอยู่ในท่�พักข้องผู้ดููแล 
ท่�พัก	เพ่�อคัวัามปลอดูภััยข้องนักเร่ิ่ยน	และ

bb.	ม่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษริ่กับัผู้ดููแลท่�พักท่�กำาหนดูหน้าท่� 
และคัวัามรัิ่บัผ่ดูชื่อบัข้องแต่้ละฝ่่ายท่�เก่�ยวัข้้องกับัการิ่ดููแล 
นักเร่ิ่ยน	และ

c. ส่�อสาริ่อย่างม่ปริ่ะส่ทธ์่ภัาพกับันักเริ่่ยนและบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อ
ผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเริ่่ยนเม่�อเก่ดูปัญหาเก่�ยวักับัท่�
พัก	และต้้องริ่ับัผ่ดูชื่อบัต้่อการิ่แก้ไข้ปัญหาเหล่านั�นซีึ�งริ่วัมถุึง
การิ่ริ่ายงานต้่อหน่วัยงานริ่ัฐท่�เก่�ยวัข้้องและย้ายนักเริ่่ยน 
ไปยังท่�พักท่�เหมาะสม	และ

d. สัมภัาษณ์นักเริ่่ยนและต้ริ่วัจเย่�ยมบั้านพักข้องนักเริ่่ยนอย่าง
เพ่ยงพอเพ่�อต้ริ่วัจสอบัและทบัทวันคัุณภัาพในการิ่ดููแลท่�พัก	
โดูยพ่จาริ่ณาถุึงอายุข้องนักเริ่่ยน	ริ่ะยะเวัลาในการิ่เข้้าพัก	
และปัจจัยอ่�นๆ	ท่�เก่�ยวัข้้อง	และ

e. ถุ้าผู้ดููแลท่�พักข้องนักเริ่่ยนเป็นผู้ดููแลท่�ไดู้ริ่ับัมอบัหมาย	ต้ริ่วัจ
สอบัวั่าบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเริ่่ยน 
ไดู้มอบัสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษริ่ว่ัาผู้ดููแลท่�ไดู้รัิ่บัมอบัหมา
ยจะต้้องไดู้รัิ่บัอนุมัต่้จากโริ่งเร่ิ่ยนและโริ่งเร่ิ่ยนไม่ต้้องรัิ่บัผ่ดู 
ชื่อบัต่้อการิ่ดููแลนักเร่ิ่ยนในแต่้ละวัันเม่�อนักเร่ิ่ยนอยู่ภัายใต้้ 
การิ่ดููแลข้องผู้ดููแลท่�ไดู้รัิ่บัมอบัหมาย	และ

ea.	ถุ้าผู้ดููแลท่�พักข้องนักเร่ิ่ยนเป็นผู้คัวับัคุัมดููแลท่�อธ่์บัายไว้ัในมา
ต้ริ่า	26A(2)	ต้ริ่วัจสอบัว่ัาบ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้าม 
กฎหมายข้องนักเร่ิ่ยนไดู้มอบัสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษริ่ว่ัา 
โริ่งเร่ิ่ยนไม่ต้้องรัิ่บัผ่ดูชื่อบัต่้อการิ่ดููแลนักเร่ิ่ยนในแต่้ละวัันเม่�อ 
นักเร่ิ่ยนอยู่ภัายใต้้การิ่ดููแลข้องผู้คัวับัคุัมดููแลท่�ไดู้รัิ่บัมอบัห
มาย	และ

f. ต้ริ่วัจสอบัวั่าม่การิ่แยกนักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ท่�อายุต้่างกันใน 
ท่�พักอย่างเหมาะสม	และ

g. ต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนไดู้ริ่ับัการิ่ดููแลในท่�พักอย่างเหมาะสม

1A.	 สำาหรัิ่บัจุดูปริ่ะสงค์ัข้องอนุมาต้ริ่า	(1)(ba)	ผู้ท่�ม่อายุ	18	ปีขึ้�นไป 
และอาศัึยอยูใ่นท่�พักข้องผู้ดููแลท่�พัก	ริ่วัมถึุงบุัคัคัลท่�ม่อายุ 
ดัูงกล่าวั	ซึี�ง

a. อาศึัยอยู่ในท่�พักนั�นชื่ั�วัคัริ่าวั	หริ่่อ

b. กำาลังอาศึัยหริ่่อจะอาศึัยอยู่ในท่�พักนั�นเป็นริ่ะยะเวัลา	1	ชื่่วัง 
ขึ้�นไปในเดู่อนใดูๆ	(ไม่ว่ัาเพ่�อค่ัาต้อบัแทนท่�ม่คุัณค่ัาหร่ิ่อไม่)	 
ซึี�งริ่ะยะเวัลาแต่้ละช่ื่วังดัูงกล่าวัต่้ดูต่้อกัน	5	ค่ันขึ้�นไป

2. เม่�อเก่�ยวัข้้องกับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่อายุ	18	ปีข้ึ�นไปท่�อาศึัยอยู่ใน
ท่�พักท่�โริ่งเริ่่ยนจัดูหาให้	โริ่งเริ่่ยนต้้อง	

a. ต้ริ่วัจสอบัวั่าท่�พักข้องนักเริ่่ยนม่คัวัามปลอดูภััย	
อยู่ในสภัาพท่�ยอมริ่ับัไดู้	และเป็นไปต้ามข้้อกำาหนดูกฎหมาย
ทั�งหมดู	และ

b. ส่�อสาริ่อย่างม่ปริ่ะส่ทธ์่ภัาพกับันักเริ่่ยนเม่�อเก่ดูปัญหาเก่�ยวั 
กับัท่�พัก	และต้้องรัิ่บัผ่ดูชื่อบัต่้อการิ่แก้ไข้ปัญหาเหล่านั�นซึี�ง 
ริ่วัมถึุงการิ่ริ่ายงานต่้อหน่วัยงานรัิ่ฐท่�เก่�ยวัข้้อง

3. เม่�อเก่�ยวัข้้องกับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่อายุ	18	ปีข้ึ�นไปท่�จัดูหา 
ท่�พักดู้วัยต้นเอง	โริ่งเร่ิ่ยนต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัานักเร่ิ่ยนไดู้รัิ่บั 
คัำาแนะนำาและข้้อมูลท่�เก่�ยวัข้้องท่�จะทำาให้นักเร่ิ่ยนเข้้าใจส่ทธ่์และ
ภัาริ่ะหน้าท่�ข้องต้นในฐานะเป็นผู้พักอาศัึยใน 
ปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ู

3A.	 เพ่�อหล่กเล่�ยงข้้อสงสัย	ถุ้าผู้ดููแลท่�พักเป็นผู้คัวับัคุัมดููแลท่�อธ่์บัาย 
ไว้ัในมาต้ริ่า	26A(2)	หร่ิ่อผู้ดููแลท่�ไดู้รัิ่บัมอบัหมาย	โริ่งเร่ิ่ยนต้้อง 
ปฏ่ิบััต่้ต้ามข้้อกำาหนดูข้องมาต้ริ่าน่�และรัิ่บัริ่องคัวัามปลอดูภััย	
สุข้ภัาพ	และคัวัามเป็นอยู่ท่�ดู่ข้องนักเร่ิ่ยน

4. ในวัริ่ริ่คัน่�	ปัญหาด้้านที�พื่ักปริ่ะกอบัดู้วัยปัญหาดู้านสุข้ภัาพและ 
คัวัามเป็นอยู่ท่�เก่ดูจากท่�พักหร่ิ่อเก่�ยวัข้้องกับัท่�พักข้องนักเร่ิ่ยน
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26A. กระบัวนการ: การติรวจ้สอบัความปลัอด้
ภััยแลัะการติรวจ้สอบัความเหมาะสม

1. การิ่ต้ริ่วัจสอบัคัวัามปลอดูภััยสำาหริ่ับัผู้ดููแลท่�พักท่�อ้างอ่งถุึงใน 
วัริ่ริ่คั	26(1)(b)

a. ต้้องปริ่ะกอบัดู้วัย

i. การิ่ย่นยันต้ัวัต้น	และ

ii. การิ่ต้ริ่วัจสอบัข้้อมูลอ้างอ่งท่�ริ่วัมถุึงการิ่ต้่ดูต้่อบัุคัคัล 
หร่ิ่อหน่วัยงานต่้อไปน่�อย่างน้อย	1	ริ่ายเพ่�อจุดูปริ่ะสงค์ั 
ในการิ่รัิ่บัข้้อมูลท่�โริ่งเร่ิ่ยนเห็นว่ัาเก่�ยวัข้้องกับัการิ่ 
ปริ่ะเม่นคัวัามเส่�ยง:

A.	 นายจ้าง	องค์ักริ่	หร่ิ่อหน่วัยงานลงทะเบ่ัยนเดู่มหร่ิ่อ
ปัจจุบัันข้องผู้ดููแลท่�พัก

B.	 หน่วัยงานออกใบัอนุญาต้ท่�เก่�ยวัข้้องกับัธุ์ริ่ก่จหร่ิ่อ 
ก่จกริ่ริ่มการิ่ปริ่ะกอบัอาช่ื่พข้องผู้ดููแลท่�พัก

C.	 บุัคัคัลท่�ไม่เก่�ยวัข้้องกับัผู้ดููแลท่�พัก	และ	

iii. การิ่ต้ริ่วัจสอบัฐานข้้อมูลต้ำาริ่วัจน่วัซี่แลนดู์	เพ่�อริ่ับัข้้อมูล
ท่�เก่�ยวัข้้องกับัการิ่ปริ่ะเม่นคัวัามเส่�ยง	และ

iv. การิ่สัมภัาษณ์ผู้ดููแลท่�พัก	เพ่�อริ่ับัข้้อมูลท่�โริ่งเริ่่ยนเห็นวั่า
เก่�ยวัข้้องกับัการิ่ปริ่ะเม่นคัวัามเส่�ยง	และ

v. การิ่ปริ่ะเม่นคัวัามเส่�ยงท่�คัำานึงถุึงข้้อมูลทั�งหมดูท่�ไดู้ริ่ับั 
ภัายใต้้วัริ่ริ่คัย่อย	(i)	ถึุง	(iv)	เพ่�อพ่จาริ่ณาว่ัาผู้ดููแลท่�พัก
ม่คัวัามเส่�ยงต่้อคัวัามปลอดูภััยข้องนักเร่ิ่ยนหร่ิ่อไม่	และ

b. เป็นข้้อมูลท่�เป็นปัจ้จุ้บััน	ถุ้าดูำาเน่นการิ่เสริ่็จส่�นภัายใน	3	ปี 
หลังจากวัันท่�ต้ริ่วัจสอบัคัวัามปลอดูภััยล่าสุดู

2. อนุวัริ่ริ่คั	(1)(a)(ii)	ถุึง	(v)	ม่ไดู้ม่ผลบัังคัับัใชื่้กับัผู้ดููแลท่�พักซีึ�ง

a. เป็นผู้คัวับัคัุมดููแลท่�อ้างอ่งถุึงในวัริ่ริ่คั	(e)	ข้องคัำาน่ยามทั�วัไป
ข้องผู้ดููแลท่�พักในวัริ่ริ่คั	7(1)	และ

b. ไม่ใชื่่ผู้อาศึัยอยู่ในน่วัซี่แลนดู์	และ

c. อยู่ในริ่ะหวั่างการิ่เดู่นทางพริ่้อมกับันักเริ่่ยนนานาชื่าต้่เพ่�อ 
จุดูปริ่ะสงค์ัในการิ่ดููแลนักเร่ิ่ยนริ่ะหว่ัางการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอน 
ข้องนักเร่ิ่ยน

3. การิ่ต้ริ่วัจสอบัท่�เหมาะสมซีึ�งอ้างอ่งถุึงในวัริ่ริ่คั	26(1)(ba)	
เป็นข้้อมูลท่�เป็นปัจ้จุ้บััน	ถุ้าดูำาเน่นการิ่เสริ่็จส่�นภัายใน	 
3	ปีหลังจากวัันท่�ต้ริ่วัจสอบัล่าสุดู

การสนับัสนุน ให้คำาแนะนำาแลัะ 
บัริการแก่นักเรียน

27. ผลัลััพื่ธี์ 7: การสนับัสนุน ให้คำาแนะนำา แลัะ 
บัริการแก่นักเรียน 

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัานักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ไดู้รัิ่บัคัำาแนะนำา 
และบัร่ิ่การิ่ท่�เก่�ยวัข้้องอย่างคัริ่บัถุ้วันในการิ่สนับัสนุนผลการิ่ 
เร่ิ่ยนข้องต้น

28. กระบัวนการ 

โริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งต้้อง

a. ต้ริ่วัจสอบัวั่าข้้อมูลและคัำาแนะนำาท่�โริ่งเริ่่ยนมอบัให้แก่	 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ม่คัวัามถูุกต้้อง	เหมาะสมกับัวััย	และ 
เป็นข้้อมูลท่�เป็นปัจจุบััน	และ

b. ให้ข้้อมูลแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่เก่�ยวักับัส่ทธ์่ทางกฎหมายและ
ภัาริ่ะหน้าท่�ข้องนักเริ่่ยน	(ถุ้าม่)	คัวัามเส่�ยงท่�อาจเก่ดูข้ึ�นเม่�อ 
นักเร่ิ่ยนไดู้รัิ่บัหร่ิ่อเข้้ารัิ่บัคัำาแนะนำาหร่ิ่อบัร่ิ่การิ่	และ

c. ให้ข้้อมูลและคัำาแนะนำาแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่เก่�ยวักับั

i. วั่ธ์่การิ่ส่�อสาริ่อย่างม่ปริ่ะส่ทธ์่ภัาพกับับัุคัคัลท่�ม่พ่�นฐาน
ทางวััฒนธ์ริ่ริ่มแต้กต้่างกัน	และ

ii. การิ่สนับัสนุนดู้านวััฒนธ์ริ่ริ่มและชืุ่มชื่น	และ

iii. วั่ธ์่ปริ่ับัต้ัวัเข้้ากับัสภัาพแวัดูล้อมทางวััฒนธ์ริ่ริ่มท่�	
แต้กต้่างในน่วัซี่แลนดู์	และ

d. ต้ริ่วัจสอบัวั่านักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ไดู้ริ่ับัข้้อมูลและ	คัำาแนะนำา 
เก่�ยวักับัช่ื่องทางการิ่ศึึกษาต่้อหร่ิ่อการิ่พัฒนาคัวัามก้าวัหน้า 
ในอาช่ื่พต้ามท่�เหมาะสม	และ

e. ต้ริ่วัจสอบัวั่า	(ถุ้าม่)	นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่สามาริ่ถุเข้้าถุึงข้้อมูล 
และคัำาแนะนำาเก่�ยวักับั

i. คั่าจ้างข้ั�นต้ำ�าและเง่�อนไข้การิ่ทำางานในปริ่ะเทศึ	
น่วัซี่แลนดู์	และ

ii. จำานวันชื่ั�วัโมงการิ่ทำางานสูงสุดูท่�อนุญาต้ให้ทำาไดู้ต้าม 
เง่�อนไข้ว่ัซ่ีา
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การจั้ด้การการเพิื่กถึอนวิชาเรียนแลัะการปิด้ 
กิจ้การ

29. ผลัลััพื่ธี์ 8: การจ้ัด้การการเพื่ิกถึอนวิชา 
เรียนแลัะการปิด้กิจ้การ

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัาค่ัาธ์ริ่ริ่มเน่ยมท่�นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้จ่าย 
สำาหรัิ่บัการิ่เร่ิ่ยนการิ่สอนในปริ่ะเทศึน่วัซ่ีแลนด์ูไดู้รัิ่บัการิ่ปกป้อง 
และคุ้ัมคัริ่อง	ในกริ่ณ่ท่�นักเร่ิ่ยนเพ่กถุอนว่ัชื่าเร่ิ่ยนหร่ิ่อส่�นสุดูการิ่ 
เร่ิ่ยนการิ่สอนหร่ิ่อโริ่งเร่ิ่ยนปิดูตั้วัลง

30. กระบัวนการ 

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่า	

a. นโยบัายการิ่คั่นเง่นม่คัวัามสมเหตุ้สมผลและเป็นไปต้าม 
ข้้อกำาหนดู	กฎหมาย	และ

b. ให้ข้้อมูลท่�เพ่ยงพอแก่นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่	(หริ่่อบั่ดูามาริ่ดูา 
หร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ท่�อายุต้ำ�า 
กว่ัา	18	ปี)	ในการิ่ทำาคัวัามเข้้าใจส่ทธ่์และภัาริ่ะหน้าท่�ข้องต้น 
ต้ามนโยบัายการิ่ค่ันเง่นดัูงกล่าวั

2. นโยบัายการิ่คั่นเง่นต้้องม่เง่�อนไข้การิ่คั่นเง่นสำาหริ่ับัสถุานการิ่ณ์
ต้่อไปน่�

a. นักเริ่่ยนไม่ไดู้ริ่ับัวั่ซี่านักเริ่่ยน

b. นักเริ่่ยนเพ่กถุอนวั่ชื่าเริ่่ยนดู้วัยคัวัามสมัคัริ่ใจ

c. โริ่งเริ่่ยนริ่ะงับัการิ่สอนต้ามท่�ไดู้ทำาสัญญาไวั้กับันักเริ่่ยน	ไม่วั่า
จะยุต้่ดู้วัยคัวัามสมัคัริ่ใจหริ่่อเป็นไปต้ามท่�หน่วัยงานริ่ับั 
ปริ่ะกันคุัณภัาพการิ่ศึึกษากำาหนดู	

d. โริ่งเริ่่ยนยุต้่การิ่เป็นโริ่งเริ่่ยนสมาชื่่ก	

e. โริ่งเริ่่ยนยุต้่การิ่เป็นสถุานศึึกษา

3. สำาหริ่ับัสถุานการิ่ณ์ในอนุมาต้ริ่า	(2)(c)	หริ่่อ (d)	โริ่งเริ่่ยนต้้องจัดู
การิ่คั่าธ์ริ่ริ่มเน่ยมท่�จ่ายให้กับับัริ่่การิ่ท่�ไม่ไดู้ส่งมอบัหริ่่อคั่า 
ธ์ริ่ริ่มเน่ยมส่วันท่�ไม่ไดู้ใช้ื่	ดัูงน่�	

a. คั่นเง่นจำานวันดูังกล่าวัให้กับันักเริ่่ยน	(หริ่่อบั่ดูามาริ่ดูาหริ่่อ 
ผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมายข้องนักเร่ิ่ยน)	หร่ิ่อ

b. ถุ้าเป็นคัำาสั�งข้องนักเริ่่ยนหริ่่อหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์ 
การิ่ปฏ่ิบััต่้หร่ิ่อหน่วัยงานท่�รัิ่บัผ่ดูชื่อบักลไกการิ่คุ้ัมคัริ่อง 
ค่ัาธ์ริ่ริ่มเน่ยม	ต้้องโอนเง่นให้กับัโริ่งเร่ิ่ยนแห่งอ่�นต้ามท่�ต้กลง 
ไว้ักับันักเร่ิ่ยน	(หร่ิ่อบ่ัดูามาริ่ดูาหร่ิ่อผู้ปกคัริ่องต้ามกฎหมาย 
ข้องนักเร่ิ่ยน)

ขั�นติอนการย่�นคำาร้อง

31. ผลัลััพื่ธี์ 9: การจ้ัด้การคำาร้อง

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องต้ริ่วัจสอบัว่ัานักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้ทุกคันสามาริ่ถุเข้้าถึุง
ขั้�นต้อนการิ่จัดูการิ่คัำาร้ิ่องท่�เหมาะสมและเป็นธ์ริ่ริ่ม

32. กระบัวนการ

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่า	

a. ม่กริ่ะบัวันการิ่ภัายในท่�ม่ปริ่ะส่ทธ์่ภัาพในการิ่จัดูการิ่คัำาริ่้อง 
ข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	และ

b. นักเริ่่ยนนานาชื่าต้่ไดู้ริ่ับัข้้อมูลเก่�ยวักับักริ่ะบัวันการิ่ดูังกล่าวั

2. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องให้คัำาแนะนำานักเริ่่ยนนานาชื่าต้่เก่�ยวักับั 
ส่�งเหล่าน่�

a. การิ่ข้อคัวัามชื่่วัยเหล่อจากหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์ 
การิ่ปฏ่ิบััต่้หร่ิ่อ	DRS	หร่ิ่อหน่วัยงานทางการิ่อ่�นๆ	ท่�เก่�ยวัข้้อง	 
ถุ้านักเร่ิ่ยนไม่สามาริ่ถุเข้้าถึุงขั้�นต้อนการิ่แจ้งคัำาร้ิ่องต่้อ 
โริ่งเร่ิ่ยนหร่ิ่อไม่พอใจผลหร่ิ่อปริ่ะสบัการิ่ณ์ในการิ่ใช้ื่ขั้�นต้อน 
ดัูงกล่าวั	และ

b. วั่ธ์่การิ่ริ่้องเริ่่ยนกับัหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ 
ปฏ่ิบััต่้หร่ิ่อการิ่หาข้้อสรุิ่ปข้องข้้อพ่พาทดู้านการิ่เง่นต้าม	DRS

การปฏิิบััติิติามแผนการระงับัข้อพิื่พื่าทที�เกี�ยว 
ข้องกับัการทำาสัญญากับันักเรียนนานาชาติิ 

33. ผลัลััพื่ธี์ 10: การปฏิิบััติิติามแผนการระงับั 
ข้อพิื่พื่าทที�เกี�ยวข้องกับัการทำาสัญญากับั 
นักเรียนนานาชาติิ 

โริ่งเร่ิ่ยนต้้องปฏ่ิบััต่้ต้ามกฎเกณฑ์์	DRS

34. กระบัวนการ 

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องต้ริ่วัจสอบัวั่าม่คัวัามเข้้าใจกฎเกณฑ์์	DRS 
และต้ริ่วัจสอบัวั่าไดู้ปฏิ่บััต้่ต้ามกฎเกณฑ์์เหล่านั�นในข้้อพ่พาทท่� 
ต้นเป็นคู่ักริ่ณ่

2. การิ่ไม่ปฏิ่บััต้่ต้ามกฎเกณฑ์์	DRS	เป็นการิ่ฝ่่าฝ่ืนหลักเกณฑ์์การิ่
ปฏิ่บััต้่	และอาจม่บัทลงโทษจากหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์
การิ่ปฏิ่บััต้่
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ส่วนที� 5
การฝ่่าฝื่นหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ

35. การรายงานการฝ่่าฝ่ืนหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ 

1. บัุคัคัลใดูๆ	อาจ	

a. ริ่้องเริ่่ยนกับัหน่วัยงานหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ 
ปฏ่ิบััต่้ว่ัาม่การิ่ฝ่่าฝื่นหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้	หร่ิ่อ

b. ย่�นคัำาริ่้องต้่อหน่วัยงานกำากับัดููแลเก่�ยวักับัปัญหาใดูๆ	ท่�เก่�ยวั
ข้้องกับัการิ่ฝ่่าฝ่ืนหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่

2. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่

a. ต้้องเผยแพริ่่กริ่ะบัวันการิ่ริ่ับัและจัดูการิ่ข้้อริ่้องเริ่่ยนหริ่่อ 
การิ่ย่�นคัำาร้ิ่อง	และ

b. อาจกำาหนดูแบับัฟอริ่์มสำาหริ่ับัการิ่ริ่้องเริ่่ยนหริ่่อการิ่ย่�นคัำา
ริ่้อง	

36. การด้ำาเนินการของหน่วยงานกำากับัดู้แลั  
หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิติ่อข้อร้องเรียนหร่อ 
การย่�นคำาร้อง 

1. เม่�อไดู้ริ่บััข้้อร้ิ่องเริ่ย่นหร่ิ่อการิ่ย่�นคัำาร้ิ่องต้ามมาต้ริ่า	35	หน่วัยงาน 
กำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ต้้องว่ัน่จฉัยว่ัาข้้อร้ิ่องเร่ิ่ยนหร่ิ่อกา
ริ่ย่�นคัำาร้ิ่องม่คัวัามเก่�ยวัข้้องกับัการิ่ฝ่่าฝื่นหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ซึี�ง
จำาเป็นต้้องม่การิ่ส่บัสวันเพ่�มเต่้มหร่ิ่อไม่

2. ถุ้าหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่วั่น่จฉัยแล้วัวั่าต้้องม่
การิ่ส่บัสวันเพ่�มเต้่ม	จะต้้อง	

a. บัันทึกและส่บัสวันการิ่ฝ่่าฝ่ืนท่�ถุูกกล่าวัหาดูังกล่าวั	และ

b. แจ้งบัุคัคัลท่�ริ่้องเริ่่ยนหริ่่อย่�นคัำาริ่้องเก่�ยวักับัการิ่วั่น่จฉัยท่�จะ
ม่การิ่ส่บัสวันเก่ดูข้ึ�น

3. ถุ้าหน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่วั่น่จฉัยแล้วัวั่าไม่ 
ต้้องม่การิ่ส่บัสวันเพ่�มเต่้ม	ต้้องม่การิ่พ่จาริ่ณาทางเล่อกต่้อไปน่�และ 
ดูำาเน่นการิ่อย่างเหมาะสม

a. ส่งต้่อข้้อริ่้องเริ่่ยนหริ่่อคัำาริ่้องไปยังหน่วัยงานอ่�น

b. จัดูการิ่ข้้อริ่้องเริ่่ยนหริ่่อคัำาริ่้องอย่างไม่เป็นทางการิ่

c. ยุต้่ข้้อริ่้องเริ่่ยนหริ่่อคัำาริ่้อง	

4. ในการิ่ส่บัสวันข้้อริ่้องเริ่่ยนหริ่่อคัำาริ่้อง	
หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์	การิ่ปฏิ่บััต้่อาจชื่่วัยเหล่อบัุคัคัลท่�
ริ่้องเริ่่ยนหริ่่อย่�นคัำาริ่้อง	(หริ่่อส่งต้่อเพ่�อริ่ับัคัวัามชื่่วัยเหล่อ)	ถุ้า 
จำาเป็นต้้องไดู้รัิ่บัการิ่ช่ื่วัยเหล่อเพ่�ออำานวัยคัวัามสะดูวักในการิ่ส่บั 
สวัน	(เช่ื่น	การิ่ช่ื่วัยเหล่อดู้านภัาษา)	

37. การติรวจ้สอบัการปฏิิบััติิติามหลัักเกณฑ์์ 
การปฏิิบััติิ 

1. โริ่งเริ่่ยนแต้่ละแห่งต้้องดูำาเน่นการิ่และบัันทึกการิ่ปริ่ะเม่นต้นเอง	
(ต้ามคัวัามถุ่�ท่�หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่กำาหนดู 
ไว้ั)	เก่�ยวักับัผลการิ่ดูำาเน่นงานเท่ยบักับัผลลัพธ์์และกริ่ะบัวันการิ่ท่�
จำาเป็น	ซึี�งกำาหนดูไว้ัในหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ฉบัับัน่�

2. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ต้้องต้ริ่วัจสอบัผลการิ่ 
ดูำาเน่นงานข้องโริ่งเร่ิ่ยนแต่้ละแห่งเท่ยบักับัผลลัพธ์์และกริ่ะบัวัน 
การิ่ท่�จำาเป็น	โดูยต้ริ่วัจสอบัริ่ายงานการิ่ปริ่ะเม่นต้นเองและข้้อมูล
อ่�นใดู	ท่�หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้เห็นว่ัาเหมาะ
สมอย่างละเอ่ยดู	

3. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่อาจส่บัสวันผลการิ่ 
ดูำาเน่นงานข้องโริ่งเร่ิ่ยน	ถุ้าม่ข้้อกังวัลว่ัาโริ่งเร่ิ่ยนไม่ไดู้ปฏ่ิบััต่้ต้าม 
หร่ิ่อม่คัวัามเส่�ยงท่�จะไม่ปฏ่ิบััต่้ต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้

4. การิ่ส่บัสวัน

a. อาจดูำาเน่นการิ่โดูยการิ่ต้ัดูส่นใจข้องหน่วัยงานกำากับัดููแล 
หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้เองหร่ิ่อเป็นผลจากข้้อมูลท่�ไดู้รัิ่บั	ซึี�ง 
ริ่วัมถึุงข้้อร้ิ่องเร่ิ่ยนหร่ิ่อริ่ายงานการิ่ฝ่่าฝื่นหลักเกณฑ์์การิ่ 
ปฏ่ิบััต่้	และ

b. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่อาจ	
(แต้่ไม่จำากัดูเฉพาะ)	ดูำาเน่นข้ั�นต้อนต้่อไปน่�	โดูยข้ึ�นอยู่กับั 
คัวัามย่นยอมข้องโริ่งเร่ิ่ยน

i. ต้ริ่วัจเย่�ยมสถุานท่�	

ii. ต้ริ่วัจสอบัและริ่ับัเอกสาริ่ท่�เก่�ยวัข้้องจากโริ่งเริ่่ยน

iii. สัมภัาษณ์พนักงานและโริ่งเริ่่ยนต้ามคัวัามเหมาะสม

5. โริ่งเริ่่ยนต้้องปฏิ่บััต้่ต้ามท่�หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่
ปฏิ่บััต้่ริ่้องข้ออย่างสมเหตุ้สมผลเพ่�อเข้้าถุึงเอกสาริ่	พนักงาน	
และนักเริ่่ยนในริ่ะหวั่างการิ่ส่บัสวัน
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ส่วันท่�	5

6. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่อาจ

a. ถุ้าสามาริ่ถุดูำาเน่นการิ่ไดู้และเหมาะสม	ปริ่ึกษาและแบั่งปัน 
ข้้อมูลกับัหน่วัยงานรัิ่บัปริ่ะกันคุัณภัาพการิ่ศึึกษาและหน่วัยงาน 
ทางการิ่ท่�เก่�ยวัข้้องโดูยม่จุดูปริ่ะสงค์ัท่�จะเข้้าร่ิ่วัมโดูยเห็น 
พ้องต้้องกันในการิ่ปรัิ่บัปรุิ่งหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้หร่ิ่อการิ่ 
ปฏ่ิบััต่้ต้ามหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้	และ

b. ริ่ับัและพ่จาริ่ณาข้้อมูลท่�ไดู้ริ่ับัจากหน่วัยงานริ่ับัปริ่ะกัน 
คุัณภัาพการิ่ศึึกษาและหน่วัยงานรัิ่ฐท่�เก่�ยวัข้้องโดูยม่ 
จุดูปริ่ะสงค์ัเดู่ยวักัน

38. บัทลังโทษสำาหรับัการฝ่่าฝ่ืนหลัักเกณฑ์์การ 
ปฏิิบััติิ

หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้อาจกำาหนดูบัทลง 
โทษสำาหรัิ่บัการิ่ฝ่่าฝื่นหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้โดูยเป็นไปต้าม 
มาต้ริ่า	238G	ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้น่�
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ส่วันท่�	6

ส่วนที� 6
หน่วยงานกำากับัดู้แลัหลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิ

39. การรายงานแลัะเผยแพื่ร่ภัาระหน้าที�

1. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ต้้องริ่ายงานก่จกริ่ริ่ม 
การิ่จัดูการิ่หลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ไว้ัในริ่ายงานปริ่ะจำาปี	

2. ถุ้าในริ่ะหวั่างการิ่ส่บัสวัน	หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ 
ปฏ่ิบััต่้พบัปัญหาทางริ่ะบับัใดูๆ	ท่�เก่�ยวัข้้องกับัคุัณภัาพการิ่ศึึกษา
หร่ิ่อการิ่ฝ่่าฝื่นหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้อย่างร้ิ่ายแริ่ง	หน่วัยงาน 
กำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้ต้้องริ่ายงานปัญหาหร่ิ่อการิ่ฝ่่าฝื่น 
ต่้อหน่วัยงานรัิ่บัปริ่ะกันคุัณภัาพการิ่ศึึกษาและหน่วัยงานทางการิ่
ใดูๆ	ท่�เก่�ยวัข้้อง

3. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่อาจแจกจ่ายหริ่่อเผย 
แพร่ิ่ข้้อสรุิ่ปข้องการิ่ส่บัสวันและผลการิ่ฝ่่าฝื่นหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิ
บััต่้	โดูยขึ้�นอยู่กับัคัวัามเหมาะสมในการิ่คุ้ัมคัริ่องและการิ่ลบัข้้อมูล 
คัวัามลับัเพ่�อปกป้องคัวัามเป็นส่วันตั้วั	โดูยม่จุดูปริ่ะสงค์ัจำากัดูเฉพ
าะต้ามท่�กำาหนดูไว้ัในอนุมาต้ริ่า	(4)

4. จุดูปริ่ะสงคั์ท่�อ้างอ่งถุึงในอนุมาต้ริ่า	(3)	คั่อ	

a. การิ่ให้ข้้อมูลแก่สถุานศึึกษา	นักเริ่่ยน	และกลุ่มท่�ม่คัวัาม 
สนใจดู้านการิ่ศึึกษาอ่�นๆ	และ

b. การิ่สาธ์่ต้กริ่ะบัวันการิ่ส่บัสวันและการิ่ต้ัดูส่นใจต้ามหลัก 
เกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้

5. หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ต้้องดูำาเน่นการิ่ต้ามสม
คัวัริ่ในการิ่เผยแพริ่่หลักเกณฑ์์การิ่ปฏิ่บััต้่ให้กับัสถุานศึึกษาและ 
นักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้	

40. การเปิด้เผยประกาศึข้อกำาหนด้แลัะแนว 
ทางปฏิิบััติิ

หน่วัยงานกำากับัดููแลหลักเกณฑ์์การิ่ปฏ่ิบััต่้อาจว่ัน่จฉัยว่ัา 
เง่�อนไข้บัางปริ่ะการิ่ท่�กำาหนดูไว้ัและปริ่ะกาศึต้ามส่วันท่�	18A 
ข้องพริ่ะริ่าชื่บััญญัต่้	ต้้องเปิดูเผยให้กับันักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้
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ติารางที� 1 
บัทเฉพื่าะกาลั การสงวน แลัะบัทบััญญัติิที�เกี�ยวข้อง

ส่วนที� 1

บัทบััญญัติิที�เกี�ยวข้องกับัการแก้ไขเพิื่�มเติิมของ
หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิด้้านการศึึกษา (เพ่ื่�อการดู้
แลัความปลัอด้ภััยแลัะสวัสดิ้ภัาพื่ของนักเรียน 
นานาชาติิ) ค.ศึ. 2019

1. สัญญาการสมัครเรียนที�ด้ำาเนินการก่อนวันเริ�มต้ินใช้บัังคับั

1.	 สัญญาการิ่สมัคัริ่เร่ิ่ยนท่�ดูำาเน่นการิ่ก่อนวัันเร่ิ่�มต้้นใช้ื่บัังคัับัวัริ่ริ่คัน่�
จะถุ่อเป็นการิ่ปฏ่ิบััต่้ต้ามการิ่แก้ไข้เพ่�มเต่้มข้องหลักเกณฑ์์การิ่ 
ปฏ่ิบััต่้ดู้านการิ่ศึึกษา	(เพ่�อการิ่ดููแลคัวัามปลอดูภััยและสวััสดู่ภัาพ 
ข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้)	คั.ศึ.	2019	ในส่วันท่�เก่�ยวักับัสัญญาการิ่ 
สมัคัริ่เร่ิ่ยน	จนกริ่ะทั�งก่อน

a. การิ่ส่�นสุดูหริ่่อการิ่ยกเล่กสัญญาการิ่สมัคัริ่เข้้าเริ่่ยน	และ

b. วัันท่�	31	ธ์ันวัาคัม	2019

2.		 ในวัันเร่ิ่�มต้้นใช้ื่บัังคัับัวัริ่ริ่คัน่�	โดูยไม่คัำานึงถึุงอนุมาต้ริ่า	(1)	สัญญา 
การิ่สมัคัริ่เร่ิ่ยนท่�ดูำาเน่นการิ่ก่อนวัันเร่ิ่�มต้้นใช้ื่บัังคัับัวัริ่ริ่คัน่�ต้้องม่
ข้้อมูลและเง่�อนไข้ท่�ต้ริ่งต้ามข้้อกำาหนดูในวัริ่ริ่คั	(c), (d)	และ	(e) 
ข้องวัริ่ริ่คั	16B(1)	ต้ามท่�ริ่ะบุัไว้ัในการิ่แก้ไข้เพ่�มเต่้มข้องหลักเกณฑ์์ 
การิ่ปฏ่ิบััต่้ดู้านการิ่ศึึกษา	(เพ่�อการิ่ดููแลคัวัามปลอดูภััยและ 
สวััสดู่ภัาพข้องนักเร่ิ่ยนนานาชื่าต่้)	คั.ศึ.	2019	(ซึี�งเก่�ยวัข้้องกับั 
คัวัามปริ่ะพฤต่้ข้องนักเร่ิ่ยนและการิ่ลงโทษทางว่ันัย)

ลงวัันท่�	2	ม่นาคัม	2016	ณ	เวัลล่งตั้น

Hon Steven Joyce,  

ริ่ัฐมนต้ริ่่วั่าการิ่กริ่ะทริ่วังอุดูมศึึกษา	ทักษะ	และการิ่จ้างงาน

จัดูทำาภัายใต้้อำานาจแห่งพริ่ะริ่าชื่บััญญัต้่	คั.ศึ.	2012 
วัันท่�ปริ่ะกาศึในริ่าชื่ก่จจานุเบักษา:	10	ม่นาคัม	2016

ต้าริ่างท่�	1



จ้ัด้ทำาภัายใติ้อำานาจ้แห่งพื่ระราชบััญญัติิ ค.ศึ. 2012 

วันที�ประกาศึในราชกิจ้จ้านุเบักษา: 28 มีนาคม 2019 

หลัักเกณฑ์์การปฏิิบััติิฉบัับันี�ควบัคุมดู้แลัโด้ยสำานักงานมาติรฐานวุฒิการศึึกษาแห่งประเทศึนิวซึ่ีแลันด้์ (NZQA)

เวัลล่งต้ัน	ปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์: 
ต้่พ่มพ์ภัายใต้้อำานาจข้องริ่ัฐบัาลปริ่ะเทศึน่วัซี่แลนดู์	ธ์ันวัาคัม	2016

เอ่�อเฟื้อภัาพโดูย	Brand Lab





คู่มือสำ�หรับนักเรียนที่กำ�ลังสนใจก�รศึกษ�ในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษ�
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การศึกษาใน 
นิวซีแลนด์



รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่: 
www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand
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การเดินทางไปศึกษาใน
นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์เสนอท�งเลือกก�รเข้�เรียนในระดับ
มัธยมศึกษ�ที่ดีเยี่ยม 

นักเรียนจะได้เรียนในสภ�พแวดล้อมที่ใช้ภ�ษ�
อังกฤษ เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนช�วนิวซีแลนด์และ
นักเรียนน�น�ช�ติคนอื่นๆ และจะได้รับก�รสนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมในก�รเรียนรู้ทุกด้�น 

ในนิวซีแลนด์ นักเรียนเพลิดเพลินไปกับสภ�พ
แวดล้อมที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้  ด้วยขน�ดของชั้น
เรียนที่ค่อนข้�งเล็ก นักเรียนจะได้รับคว�มเอ�ใจใส่
อย่�งใกล้ชิดจ�กครูอ�จ�รย์ด้วยบรรย�ก�ศที่เป็นมิตร 
ปลอดภัย และดูและเอ�ใจใส่ นักเรียนจะได้เล่�เรียน
ไปร่วมกับนักเรียนช�วนิวซีแลนด์นักเรียนน�น�ช�ติ
ที่มีคว�มสนใจอย่�งจริงจังในวัฒนธรรมอื่นและอ�จ
สร้�งมิตรภ�พที่ย�วน�นไปชั่วชีวิต

โรงเรียนในนิวซีแลนด์ต้องแน่ใจว่�นักเรียนน�น�ช�ติ
ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นผู้มีคว�มรู้รอบด้�น ได้รับ
คว�มปลอดภัยและก�รดูแลเอ�ใจใส่ที่เหม�ะสม

นักเรียนและครอบครัวส�ม�รถตั้งคว�มหวังได้ว่�
โรงเรียนต่�งๆ ผ่�นม�ตรฐ�นท�งด้�นก�รศึกษ� 
(หลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติเพื่อก�รดูแลคว�มปลอดภัย
และสวัสดิภ�พของนักเรียนน�น�ช�ติ ค.ศ. 2016 

(Code of Practice for the Pastoral Care of 

International Students 2016 หรือ “หลักเกณฑ์
ก�รปฏิบัติ”)

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.nzqa.govt.nz/the-code

ระบบก�รศึกษ�นิวซีแลนด์มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 
ทรัพย�กร และบุคล�กรท�งก�รสอนในระดับแนว
หน้�ของโลก ดังนั้น นักเรียนส�ม�รถว�งใจได้ว่�ก�ร
ศึกษ�ของนิวซีแลนด์จะให้ทักษะและคว�มรู้ที่จำ�เป็น

สำ�หรับทั้งก�รประกอบอ�ชีพในอน�คตและก�รใช้
ชีวิตในโลกปัจจุบัน 

ก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ต�มปกติใช้เวล� 5 ปี
สำ�หรับนักเรียนอ�ยุ 13 – 18 ปี โรงเรียนมัธยมศึกษ�
ในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐบ�ล และใช้
หลักสูตรระดับช�ติในก�รสอน

โดยทั่วไป นักเรียนน�น�ช�ติเข้�เรียนในหลักสูตร
ประก�ศนียบัตรระดับช�ติในคว�มสำ�เร็จท�งก�ร
ศึกษ� (NCEA) ร่วมกับนักเรียนที่มีอ�ยุเท่�กัน ก�ร
ตัดสินใจของโรงเรียนในก�รรับนักเรียนน�น�ช�ติเข้�
เรียนจะให้ก�รพิจ�รณ�ถึงผลก�รเรียนที่ผ่�นม�และ
คว�มส�ม�รถด้�นภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนด้วย

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ�ในนิวซีแลนด์ให้วุฒิก�ร
ศึกษ�ที่ได้รับก�รยอมรับในระดับช�ติและน�น�ช�ติ 
คุณวุฒิมัธยมศึกษ�ระดับช�ติทั้งหมดได้รับก�รติดต�ม
และตรวจสอบโดยหน่วยง�นของรัฐและหน่วยง�น
ด้�นก�รศึกษ�

ระบบก�รศึกษ�ของนิวซีแลนด์ถือว่�อยู่ในระดับแนว
หน้�ของโลก องค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ
และก�รพัฒน� (OECD) เปรียบเทียบผลง�นด้�นก�ร
ศึกษ�ของเด็กวัยรุ่นจ�กม�กกว่� 70 ประเทศผ่�น
โครงก�รประเมินผลนักเรียนน�น�ช�ติ (PISA) 

พบว่�นักเรียนนิวซีแลนด์คะแนนสูงกว่�ค่�เฉลี่ย
ของ OECD อย่�งต่อเนื่องใน วิช�คณิตศ�สตร์ 
วิทย�ศ�สตร์ และก�รอ่�น ดังนั้นนักเรียนที่มีผลก�ร
เรียนในระดับสูงของเร�เทียบกันได้กับนักเรียนที่ดี
ที่สุดในโลก

2 การศึกษาในนิวซีแลนด์
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ประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำาเร็จ
ทางการศึกษา (NCEA)

ประก�ศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิหลักสำ�หรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ในนิวซีแลนด์ นักเรียน
ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�จะส�ม�รถใช้ประก�ศนียบัตร 
NCEA ไปเพื่อก�รศึกษ�ต่อทั้งในประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศอื่นๆ

ประก�ศนียบัตร NCEA ออกให้ใน 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1, 2 และ 3 ต�มปกติแล้วนักเรียนจะได้รับ
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 1 ในเยียร์ 11 (อ�ยุ 
15 ปี), ระดับ 2 ในเยียร์ 12 (อ�ยุ 16 ปี) และระดับ 
3 ในเยียร์ 13 (อ�ยุ 17-18 ปี)

ประก�ศนียบัตร NCEA มีคว�มยืดหยุ่นม�กและ
ส�ม�รถปรับต�มคว�มส�ม�รถและคว�มสนใจของ
นักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอ�จเรียนหนึ่งวิช�หรือ
หล�ยวิช�ในระดับที่สูงกว่�ได้ห�กตนเองมีศักยภ�พ
ที่จะเรียนวิช�นั้นๆ ได้ ตัวอย่�งเช่น ถ้�นักเรียนกำ�ลัง
เรียนอยู่ในระดับ 2 แต่เรียนเก่งในวิช�คณิตศ�สตร์ 
นักเรียนผู้นั้นก็ส�ม�รถเรียนวิช�คณิตศ�สตร์ในระดับ 
3 ได้



4 การศึกษาในนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA  
มีวิชาให้เลือกมากมายที่
เหมาะสมกับนักเรียน

ในแต่ละปี นักเรียนส�ม�รถเลือกเรียนได้จ�กวิช�
ต่�งๆ ที่มีม�กกว่� 40 วิช� ขึ้นกับว่�โรงเรียนนั้น
เปิดสอนวิช�อะไรบ้�ง ใน เยียร์ 11 นักเรียนอ�จจะ
เลือกวิช�ที่หล�กหล�ยซึ่งอ�จได้แก่ ภ�ษ�อังกฤษ 
คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ และวิช�อื่นอีก 2 – 3 วิช� 
ส่วนในเยียร์ 12 และเยียร์ 13 นักเรียนจะเริ่มใช้คว�ม
คิดถึงด้�นที่ตนเองต้องก�รจะเน้นให้คว�มสนใจเพื่อ
ใช้ในก�รศึกษ�ต่อหรือก�รประกอบอ�ชีพในอน�คต

ห�กนักเรียนมีอ�ชีพใดอ�ชีพหนึ่งอยู่ในใจแล้ว 
นักเรียนก็ส�ม�รถเริ่มเลือกวิช�ที่เหม�ะกับอ�ชีพที่
เลือกไว้สำ�หรับในอน�คตได้ทันที ให้ตรวจสอบดูได้ว่�
มีวิช�ใดบ้�งที่นักเรียนจำ�เป็นต้องใช้จ�กโรงเรียนหรือ
มห�วิทย�ลัย โพลีเทคนิค สถ�บันเทคโนโลยี หรือ
สถ�บันฝึกอบรมเอกชน (สถ�บันก�รศึกษ�ระดับสูง) 
ที่นักเรียนสนใจจะเข้�เรียนเหล่�นั้น ว่�มีวิช�ต่�งๆ ที่
ตนเองตั้งใจจะเข้�ไปศึกษ�

ประก�ศนียบัตร NCEA เปิดโอก�สให้บรรด�โรงเรียน
ต่�งๆ พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
คว�มต้องก�รของนักเรียน และทำ�ก�รประเมินสิ่ง
ที่นักเรียนได้เรียนรู้ว่�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นอย่�งไร 
(ทักษะและคว�มรู้ที่โรงเรียนค�ดหวังให้นักเรียน
ได้เรียนรู้) นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับก�รทดสอบ
หรือประเมินด้วยวิธีผสมกันระหว่�งก�รประเมิน
ภ�ยใน (ต�มที่แต่ละโรงเรียนกำ�หนดและให้คะแนน) 
และก�รประเมินภ�ยนอกที่กำ�หนดและให้คะแนน
โดยสำ�นักง�นม�ตรฐ�นวุฒิก�รศึกษ�แห่งประเทศ
นิวซีแลนด์ หรือ NZQA) ซึ่งสำ�นักง�นนี้คอยตรวจ
ดูว่�ก�รประเมินผลมีคว�มเป็นธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษ�ทั้งหมดในนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA 
เน้นความเป็นเลิศ

นักเรียนที่มีผลก�รเรียนดีในแต่ละระดับจะได้รับ
ประก�ศนียบัตร NCEA ในระดับดี (Merit) หรือ
ประก�ศนียบัตร NCEA ในระดับดีเลิศ (Excellence) 
ผลก�รเรียนที่ดีในวิช�ใดวิช�หนึ่งจะได้รับก�รรับรอง
โดยให้ก�รกำ�กับด้วย ระดับดี หรือระดับดีเลิศ

เกรดในระดับดี หรือระดับดีเลิศ จะช่วยให้นักเรียน
เข้�ศึกษ�ต่อในหลักสูตรระดับมห�วิทย�ลัยและสร้�ง
คว�มประทับใจให้แก่น�ยจ้�งง�น 

คุณวุฒิอื่นๆ
คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย 
(University Entrance) เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำ�ที่จำ�เป็น
สำ�หรับก�รสมัครเข้�เรียนในระดับมห�วิทย�ลัยใน
นิวซีแลนด์ ดังนั้นเพื่อให้ได้คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ใน
ระดับมห�วิทย�ลัยนักเรียนจำ�เป็นต้องได้หน่วยกิต
ในวิช�ที่อยู่ในร�ยชื่อวิช�ที่ได้รับก�รอนุมัติเพื่อให้
ได้คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย และ
จำ�เป็นต้องผ่�นเงื่อนไขด้�นทักษะก�รอ่�นเขียนและ
รวมถึงก�รพูดและก�รฟัง (literacy) และทักษะก�ร
ใช้ตัวเลข ก�รวัด และสถิติ (numeracy) อีกด้วย

ร�ยก�รเงื่อนไขและวิช�ที่ได้รับก�รอนุมัติเพื่อให้ได้
คุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยทั้งหมด มี
อยู่ในเว็บไซท์ของ NZQA ที่  
www.nzqa.govt.nz/UE

นักเรียนที่เรียนเก่งม�กจะได้รับก�รสนับสนุนให้
เข้�สอบปล�ยปีเพื่อรับทุนก�รศึกษ�ของนิวซีแลนด์ 
(New Zealand Scholarship) เนื้อห�ในหลักสูตรทุน
ก�รศึกษ�คล้�ยกับหลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA 
ระดับ 3 แต่มีเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รให้คะแนนที่สูงกว่� 

หลักสูตรทุนก�รศึกษ�ของนิวซีแลนด์ต้องก�รให้
นักเรียนแสดงคว�มคิดเชิงวิเคร�ะห์ในระดับสูงต่อ
สถ�นก�รณ์ที่ซับซ้อน และเป็นหลักสูตรที่ได้รับก�ร
ยอมรับทั้งในนิวซีแลนด์และน�น�ช�ติ



ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน

ธรรม วิสุทธิชีพ เป็นนักเรียนระดับเยียร์ 13 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ 
ธุรกิจ ประวัติศ�สตร์ ก�รท่องเที่ยว และคอมพิวเตอร์ ซึ่ง 
ธรรม ว�งแผนที่จะเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยเพื่อ
ออกไปเป็นทน�ยคว�มที่มีคว�มสำ�เร็จ

“ที่พักอ�ศัยและครูอ�จ�รย์ที่โรงเรียนของผมดีม�กและมีก�รให้
คว�มช่วยเหลือ ท่�นเหล่�นี้ยินดีเสมอเมื่อคุณไปร้องขอให้ช่วย
เหลือ”

ธนวิทย์ จ�รุกุลวนิช เป็นนักเรียนในระดับเยียร์ 13 
กำ�ลังเรียนประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ในวิช�
ประวัติศ�สตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คณิตศ�สตร์ ก�ร
ท่องเที่ยว และภ�ษ�อังกฤษ ซึ่ง ธนวิทย์ ว�งแผนที่
จะเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยเพื่อออกไปเป็น
โปรแกรมเมอร์

“ผมชอบหลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA ที่เกรดของคุณสะท้อน
ให้เห็นถึงคว�มส�ม�รถของคุณ ถ้�คุณทุ่มเทม�กๆ คุณก็จะได้รับ
ม�ตรฐ�นที่สูง”

ยิ้ม โศจิศิริกุล เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิช�ภูมิศ�สตร์ ก�ร
ท่องเที่ยว คณิตศ�สตร์ เทคโนโลยีส�รสนเทศดิจิตัล 
โภชน�ก�ร และ NCEA ระดับ 3 ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษ 
ยิ้ม ว�งแผนที่จะเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยใน
ประเทศไทย

“ดิฉันชอบที่ได้สอบทั้งที่เป็นก�รประเมินผลภ�ยในและก�รสอบ
ภ�ยนอก เพร�ะดิฉันส�ม�รถได้รับข้อเสนอแนะสะท้อนกลับ
จ�กบรรด�ครูอ�จ�รย์ และมีเวล�เตรียมพร้อมสำ�หรับก�รสอบ
ภ�ยนอกด้วย ดิฉันชอบที่เร�ส�ม�รถตรวจสอบหน่วยกิตของเร�ได้
จ�กเว็บไซท์ของโรงเรียน”

“ดิฉันชอบที่ครูอ�จ�รย์ที่โรงเรียนคอยให้คว�มช่วยเหลือ และ
เพื่อนของดิฉันต่�งมีคว�มเป็นมิตรกันทุกคน”

การศึกษาในนิวซีแลนด์ 5
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การใช้ประกาศนียบัตร 
NCEA หลังออกจาก
โรงเรียนไป

นักเรียนต้องมั่นใจว่�วิช�ที่ตนเองได้เล่�เรียนต�ม
หลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA เหล่�นั้น สอดคล้อง
กับก�รเข้�ศึกษ�ต่อในมห�วิทย�ลัยหรือสถ�บันก�ร
ศึกษ�ระดับสูงอื่นในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ 
ซึ่งครูอ�จ�รย์ของนักเรียนส�ม�รถช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ก�รเลือกวิช�ที่นักเรียนต้องก�รได้ ร�ยละเอียดเพิ่ม
เติมส�ม�รถดูได้ที่ www.nzqa.govt.nz/ncea

ประก�ศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิก�รศึกษ�ระดับช�ติ
สำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กโรงเรียน และได้รับ
ก�รยอมรับเป็นอย่�งดีในต่�งประเทศ อีกทั้งยังได้
รับก�รยอมรับเป็นอย่�งดีจ�กน�ยจ้�งง�น และใช้
สำ�หรับก�รคัดเลือกผู้เข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย
ทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ร�ยง�นก�ร
วิจัยอิสระพบว่� ห�กนักเรียนมีผลก�รเรียนใน
ประก�ศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอก�สทำ�ผลก�ร
เรียนปีแรกในมห�วิทย�ลัยได้ดีด้วย

นิวซีแลนด์ได้จัดทำ�ข้อตกลงก�รเทียบวุฒิก�ร
ศึกษ� NCEA ระดับ 3 กับประเทศออสเตรเลีย 
เยอรมนี และ เก�หลี และ NCEA ระดับ 2 สำ�หรับ
ประเทศไทย ซึ่งหม�ยคว�มว่�มห�วิทย�ลัยใน
ประเทศเหล่�นี้จะให้ก�รยอมรับนักเรียนที่ได้
ประก�ศนียบัตร NCEA ด้วย 

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 ส�ม�รถเข้�
มห�วิทย�ลัยได้ทั่วโลก มห�วิทย�ลัยที่มีชื่อเสียง เช่น 
มห�วิทย�ลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ในสหร�ชอ�ณ�จักร และ
มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด ในสหรัฐอเมริก� ยอมรับใบ
สมัครจ�กนักเรียนที่ได้รับคุณวุฒิก�รเข้�ศึกษ�ใน
ระดับมห�วิทย�ลัย (University Entrance) และ
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ที่กำ�กับด้วยคำ�ว่� 
“ระดับดีเลิศ” จ�กนิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์ได้ลงน�มไว้กับอนุสัญญ�ยุโรปเกี่ยวกับ
ประก�ศนียบัตรที่ใช้ในก�รเข้�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย 
ซึ่งจะสนับสนุนให้สถ�บันก�รศึกษ�และน�ยจ้�ง

ยอมรับผล NCEA ที่นักเรียนได้รับในบรรด�ประเทศ
ที่เป็นสม�ชิกของสหภ�พยุโรป

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
เรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่ม�จ�กประเทศที่ไม่ใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็น
ภ�ษ�พูดจะได้รับคว�มช่วยเหลือจ�กโรงเรียน 
หลักสูตร EL (ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับผู้ที่ใช้ภ�ษ�อื่น
เป็นภ�ษ�พูด) เป็นก�รสร้�งทักษะภ�ษ�อังกฤษของ
นักเรียน และเป็นสะพ�นเชื่อมให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในโรงเรียนนิวซีแลนด์



ก�รศึกษ�ในนิวซีแลนด์

ประกาศนียบัตร NCEA 

พาธเวย์ 
ประกาศนียบัตร  

NCEA

การจ้างงาน ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี

คุณวุฒิหลังระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโทปริญญาเอก
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เจนนี่ เอี่ยมสะอ�ด เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิช�จิตรกรรม เทคโนโลยี
ส�รสนเทศดิจิตัล โภชน�ก�ร และประก�ศนียบัตร NCEA 
ระดับ 1 ในวิช�ภ�ษ�อังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ด้�นวิช�ก�ร 
และคณิตศ�สตร์ เจนนี่ ต้องก�รต�มคว�มฝันของเธอเพื่อเข้�
เรียนก�รออกแบบในมห�วิทย�ลัยในประเทศไทย

“ดิฉันชอบวิช�ต่�งๆ ในโรงเรียนของดิฉัน เพร�ะดิฉันมีท�งเลือก
หล�ยอย่�งที่จะเลือกในก�รศึกษ�”

“ดิฉันชอบที่ส�ม�รถทำ�ทั้งก�รประเมินผลภ�ยในและก�รสอบ
ภ�ยนอก ดิฉันยังชอบก�รสะสมหน่วยกิตในแต่ละปีและก�รทร�บ
ว่�ดิฉันได้เรียนในปีนั้นๆ ไปเท่�ไรแล้ว”

“ดิฉันชอบบรรย�ก�ศท�งสังคมและผู้คนในโรงเรียน”

ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน 

สุช�นันท์ ตงจิตเกษม (ทีเจ) เคยเป็นนักเรียนใน Year 13 
เมื่อปี ได้เรียนหลักสูตรประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 3 ใน
วิช�ภูมิศ�สตร์ ก�รศึกษ�ศ�สน� สื่อศึกษ� สถิติและโมเดลลิ่ง 
แคลคูลัส และได้รับประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 และ
ระดับ 3 ระดับดี และ ระดับดีม�ก

“โรงเรียนของดิฉันให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รศึกษ�ท�งวิช�ก�รที่ดี
ม�ก โรงเรียนมีก�รจัดสอนเสริมต่�งๆ และก�รสอนเสริมแบบตัว
ต่อตัวห�กต้องก�ร ทั้งนี้เพร�ะโรงเรียนพย�ย�มทำ�ทุกอย่�งเท่�
ที่ทำ�ได้ เพื่อให้ดิฉันบรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเรียนและไขว่คว้�สิ่งที่
เป็นไปได้สูงสุดในก�รเรียนของดิฉัน”

“ดิฉันได้เรียนหนักม�ก และดีใจที่ได้รับร�งวัลที่หนึ่งในชั้นจ�ก
หล�ยวิช�ในระหว่�งที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ดิฉันยังได้เพลิดเพลิน
กับโอก�สต่�งๆ ในก�รเป็นผู้นำ� และได้รับก�รคัดเลือกให้เป็นผู้นำ�
นักเรียนน�น�ช�ติในเยียร์ 13 ที่โรงเรียน ของดิฉัน”

ทีเจ เพลิดเพลินกับก�รเรียนในโรงเรียนของเธอ และเข้�เรียนต่อ
ในระดับมห�วิทย�ลัยในนิวซีแลนด์ใน ค.ศ. 2013

แพร์ จินด�พันธ์ เป็นนักเรียนใน Year 12 กำ�ลังเรียน
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 ในวิช�คณิตศ�สตร์ 
จิตรกรรม โภชน�ก�ร ก�รท่องเที่ยว ภ�ษ�อังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ท�งวิช�ก�ร และภูมิศ�สตร์ แพร์ กำ�ลังตัดสินใจ
ในท�งเลือกหลังจ�กที่ได้ประก�ศนียบัตร NCEA แล้ว เธอ
อ�จไปเรียนในระดับมห�วิทย�ลัยที่ประเทศอื่น หรือบ�งทีอ�จ
ไปศึกษ�ภ�ษ�ใหม่ๆ ในประเทศอื่นในฐ�นะนักเรียนโครงก�ร
แลกเปลี่ยน

“ดิฉันชอบรับก�รประเมินผลภ�ยในของ NCEA ซึ่งส�ม�รถช่วย
ดิฉันให้ฝึกฝน และได้รับข้อเสนอแนะกลับจ�กบรรด�ครูอ�จ�รย์
ก่อนที่ดิฉันจะเริ่มก�รสอบภ�ยนอก นอกจ�กนั้น ดิฉันชอบที่
ส�ม�รถสะสมหน่วยกิตไว้สำ�หรับแต่ละวิช�ได้ด้วย”

“ดิฉันชอบไปโรงเรียนเพร�ะดิฉันส�ม�รถพบปะกับเพื่อนๆ และได้
เข้�เรียน ครูอ�จ�รย์ใจดีต่อดิฉันม�ก และเพื่อนนักเรียนก็มีคว�ม
เป็นมิตร สิ่งแวดล้อมมีคว�มสดชื่นและสวยง�ม”
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9 การศึกษาในนิวซีแลนด์

คำาแนะนำาสำาหรับการเทียบ
ประกาศนียบัตร NCEA 
ระดับ 2 กับวุฒิมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเงื่อนไขในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทย
มห�วิทย�ลัยในประเทศไทยแต่ละแห่งต่�งมีเกณฑ์ใน
ก�รคัดเลือกนักเรียนเอง

ที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทยได้ตกลงร่วมกันใน
ก�รสนับสนุนให้ใช้ก�รเทียบประก�ศนียบัตร NCEA 
ระดับ 2 เท่�กับคุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ต่อไปเพื่อใช้
ในก�รรับนักเรียนเข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยใน
ประเทศไทย 

ก�รเทียบดังกล่�วเปิดท�งเลือกให้แก่นักเรียน 2 ท�ง
เลือกเพื่อให้ผ่�นเงื่อนไขสำ�หรับก�รเทียบระหว่�ง
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับคุณวุฒิ
มัธยมศึกษ�ปีที่ 6

ที่ประชุมอธิก�รบดีฯ ได้แจ้งให้มห�วิทย�ลัยไทยว่�
นักเรียนที่มีคุณสมบัติอย่�งใดอย่�งหนึ่งของ 2 ท�ง
เลือกนี้มีสิทธิ์สมัครเข้�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยไทยต�ม
ระบบก�รคัดเลือกเข้�มห�วิทย�ลับรูปแบบใหม่ได้

สำ�นักง�น NZQA ได้รับแจ้งว่�มห�วิทย�ลัยไทยจะยัง
คงใช้เกณฑ์ก�รเทียบประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 
2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 เพื่อใช้ในก�รตัดสินใจ
รับนักเรียน

ในก�รเทียบประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 กับ
คุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 มีท�งเลือก 2 ท�ง

ทางเลือกที่ 1 ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (อย่�ง
น้อย 80 หน่วยกิต โดยที่ 60 หน่วยกิตต้องเป็นระดับ 
2 หรือสูงกว่�) และเงื่อนไขทักษะ literacy และทักษะ 
numeracy คล้�ยกันกับประก�ศนียบัตร NCEA  
ระดับ 1

ทางเลือกท่ี 2 ได้หน่วยกิตจ�กระดับ 2 หรือสูงกว่�
จำ�นวน 60 หน่วยกิตจ�กอย่�งน้อย 5 วิช� หน่วยกิต
เหล่�นี้จำ�เป็นต้องมีอย่�งน้อย 4 หน่วยกิตจ�กวิช�
ภ�ษ�อังกฤษ (literacy) ระดับ 2 หรือสูงกว่� และ 4 
หน่วยกิตจ�กวิช�คณิตศ�สตร์ (numeracy) ระดับ 2 

หรือสูงกว่�

หม�ยเหตุสำ�หรับท�งเลือกที่ 2

• ท�งเลือกที่ 2 ไม่กำ�หนดให้นักเรียนต้องผ่�น
ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 2

• เพื่อให้ได้ท�งเลือกนี้ นักเรียนไทยต้องได้เรียนอย่�ง
น้อย 5 วิช�

เพื่อให้ได้ท�งเลือกนี้ นักเรียนต้องได้ 12 หน่วยกิตจ�ก
ระดับ 2 ในแต่ละวิช�จ�กทั้งหมด 5 วิช�

ข้อแนะนำ�สำ�หรับนักเรียนที่ต้องก�รเข้�มห�วิทย�ลัย
ในประเทศไทย

• เรียน 5 วิช� (ที่คล้�ยคลึงกับหลักสูตรก�รศึกษ�ที่
นักเรียนช�วนิวซีแลนด์ที่ต้องก�รเข้�ศึกษ�ต่อใน
ระดับมห�วิทย�ลัยเลือกเรียนในระดับ 2)

• ได้ 12 หน่วยกิตในระดับ 2 ในแต่ละวิช� (หรือ
ม�กกว่� และได้ผลก�รเรียนในระดับ Merit และ 
Excellence ม�กที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้)

• ผ่�นเงื่อนไขด้�นทักษะ numeracy และ literacy

เมื่อนักเรียนใกล้จบก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ� 
ควรพิจ�รณ�ถึงข้อกำ�หนดในก�รรับนักศึกษ�ของ
มห�วิทย�ลัยที่ตนเองต้องก�รเข้�ศึกษ�ต่อด้วย อนึ่ง 
โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่นั้นส�ม�รถช่วยเหลือเกี่ยว
กับก�รเลือกวิช�เรียน 

กรุณ�ตรวจสอบร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก�รเทียบ
วุฒิก�รศึกษ�ระหว่�ง ประก�ศนียบัตร NCEA ระดับ 
2 กับคุณวุฒิมัธยมศึกษ�ปีที่ 6 และเงื่อนไขคุณวุฒิก�ร
เข้�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย รวมถึงเงื่อนไขทักษะ 
literacy และ numeracy จ�กเว็บไซท์ของสำ�นักง�น 
NZQA ได้ที่ www.nzqa.govt.nz/thailand

ตรวจสอบผลการศึกษาของ
นักเรียน
สำ�นักง�น NZQA เป็นหน่วยง�นที่บริห�ร
ประก�ศนียบัตร NCEA และมีฐ�นข้อมูลผลก�ร
ศึกษ�ทั้งหมด นักเรียนส�ม�รถเข้�ไปดูผลก�รศึกษ�
ของตนเองจ�กเว็บไซท์ของ NZQA หรือด�วน์โหลด
ประก�ศผลก�รศึกษ�ที่เป็นท�งก�ร และยื่นคำ�ร้องขอ
เอกส�รแสดงผลก�รศึกษ�ฉบับจริง

กรุณ�ตรวจสอบร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รสมัครเข้�
เรียนในมห�วิทย�ลัยไทยและเอกส�รผลก�รศึกษ�จ�ก
สำ�นักง�น NZQA ที่นักเรียนจะนำ�ไปใช้ ได้ที่  
www.nzqa.govt.nz/thailand



รายละเอียดเพิ่มเติม  
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ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 2018

สำานักงานวุฒิการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด ์(New Zealand Qualifications Authority)

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ NCEA และวุฒิก�รศึกษ�อื่น
www.nzqa.govt.nz/ncea

การศึกษาในนิวซีแลนด์

ลิงค์และร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตและก�รศึกษ�ในนิวซีแลนด์
www.studyinnewzealand.govt.nz

กระทรวงศึกษาธิการ

ร�ยละเอียดเต็มเกี่ยวกับก�รศึกษ�ในนิวซีแลนด์ 
www.education.govt.nz

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รส่งเสริมก�รศึกษ�น�น�ช�ติของนิวซีแลนด์และตัวแทนทั่วโลก 
www.enz.govt.nz


