การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด
1. ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด
2. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
จากประเทศนิวซีแลนด
3. รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด
4. แหลงขอมูลอางอิง
5. แหลงขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดทางออนไลน

93

การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
จากประเทศนิวซีแลนด
1. ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด
ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด แบงออกเปนดังนี้
การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education)
เปนการศึกษาภาคบังคับ โดยจะเริ่มรับนักเรียนเขาเรียนตั้งแตอายุ 5 ปขึ้นไป
การศึกษาระดับนี้ใชเวลาทั้งสิ้น 8 ป และแบงออกเปน 6 ขั้น คือ Standard 1 - 4 และ
Form 1 – 2 วิชาที่เรียนไดแก ภาษาอังกฤษ (เขียน อาน พูด ตัวสะกด และคัดลายมือ)
คณิตศาสตร สังคมศาสตร ศิลปะและการฝมือ วิทยาศาสตร พลศึกษา สุขศึกษา และดนตรี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
รับนักเรียนอายุ 13 ป เขาเรียนโดยแบงการศึกษาออกเปนดังนี้ 1
1. Form 3 และ Form 4 เปนการศึกษาที่นักเรียนจะเรียนวิชาตามหลักสูตร
บังคับ ซึ่งไดแก วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และพลศึกษา
รวมทั้งวิชาเลือก ซึ่งไดแก ศิลปะ ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร
2. Form 5 นักเรียนจะเริ่มเลือกเรียนวิชาเฉพาะตามความถนัดของตน
แตยังตองเรียนวิชาหลักคือ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาเลือก
ซึ่งไดแก ศิลปะ พาณิชยศาสตร เทคโนโลยีและภาษา เมื่อนักเรียนเรียนจบ Form 5 จะตอง
สอบขอสอบกลางที่เรียกวา School Certificate ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนซึง่ สอบ
School Certificate ไดคะแนนเปนทีน่ า พอใจจะเขาเรียนตอ Form 6
3. Form 6 นักเรียนตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเลือกวิชาอืน่ ๆ อีก 4 หรือ
5 วิชา ซึง่ ไดแก คณิตศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร เปนวิชาที่มุงจะไป
เรียนสาขาใด ๆ ในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนจบ Form 6 นักเรียนจะไดรับ Sixth
Form Certificate

1 = เอกสารอางอิง 1
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4. Form 7 การศึกษาระดับนี้เปนเหมือนชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย ไมมีวิชาบังคับ
นักเรียนจะเลือกวิชา 4 - 6 วิชา ซึ่งเปนวิชาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา
เมื่อนักเรียนเรียนจบ Form 7 นักเรียนจะไดรับ Higher School Certificate นอกจากนี้
นักเรียน Form 7 จะสอบ University Entrance, Bursaries and Scholarship Examination
เพื่อใชคะแนนสอบในการสมัครเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
การศึกษาระดับ Polytechnics
ประเทศนิวซีแลนดมีสถาบันการศึกษา Polytechnics กระจายอยูทั่วประเทศ
โดยไดรับการจัดตั้งและการสนับสนุนทางดานการเงินจากรัฐบาล สถาบันบางแหงอาจเรียกวา
Institute of Technology หรือ Community Polytechnic สถาบันการศึกษา Polytechnics
เหลานี้เปดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลายแหงเปดสอนถึงระดับปริญญา
ตรีในบางสาขา เชน สถาปตยกรรมศาสตร บัญชี เปนตน
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (University)
สถาบัน การศึกษาระดับมหาวิ ทยาลั ยทุกแหงไดรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากรัฐบาล เปดสอนหลักสูตรตั้งแตระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยแบง
การศึกษาออกเปนดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s degree) ระยะเวลาในการศึกษา 3 ป สําหรับ
หลักสูตรปกติ และ 4 ป สําหรับหลักสูตร Honours นอกจากนี้ยังมีบางสาขาที่ใชเวลาศึกษา
มากกวา 3 ป เชน หลักสูตรแพทยศาสตร ซึ่งใชระยะเวลา 5 - 6 ป
2. ระดับ Postgraduate Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 1 ป ตอจากปริญญา
ตรี หากประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาโท (Master’s degree) จะใชเวลาศึกษาอีก 1 ป
3. ระดับปริญญาโท (Master’s degree) ระยะเวลาในการศึกษา 1 - 2 ป ตอจาก
ปริญญาตรี โดยเปนการศึกษาแบบทํารายงาน หรือทํารายงานและวิจัย
4. ระดับปริญญาเอก (Doctoral’s degree) โดยปกติใชระยะเวลาในการศึกษา
อยางนอย 3 ป เปนการทําวิจัยและวิทยานิพนธ 2

2 = เอกสารอางอิง 2
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2. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
จากประเทศนิวซีแลนด
ก.พ. จะพิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
ของเอกชนที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานที่ทําหนาที่รับรองวิทยฐานะของรัฐบาล
ประเทศนิวซีแลนด ดวยวิธีการศึกษาตามหลักสูตรปกติ (full time) ใหบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับได
ในอัตราเงินเดือนเทากับผูมีคุณวุฒิระดับเดียวกันกับคุณวุฒิในประเทศ ดังนี้
1. ผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาตาง ๆ (Bachelor’s degree) ยกเวนเภสัชศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
2. ผูมีคุณวุฒิปริญญาโทสาขาตาง ๆ (Master’s degree) ยกเวนเภสัชศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
3. ผูมีพื้นความรูปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป เชน สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร และไดรับคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการไดเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
4. ผูมีพื้นความรูปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา หรือ ทันตแพทยสภา และไดรับ
คุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับ
ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในตําแหน ง ที่ ก.พ. กําหนดว า คุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล า วเป น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,200 บาท
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5. ผูม คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก (Doctoral’s degree) ยกเวนผูม พี นื้ ความรูป ริญญา
แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุ
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
6. ผูมีพื้นความรูปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา และไดรับ
คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒดิ งั กลาวเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดในอัตราเงินเดือนไมสงู กวาอันดับ ท.5 ขัน้ 12,530 บาท
ตารางสรุปการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (Bachelor’s degree)
(ยกเวนสาขาเภสัชศาสตร สถาปตยศาสตร แพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร)

อัตราเงินเดือน
อันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท

ปริญญาโท (Master’s degree)
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป + ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร + ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ +
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ปริญญาเอก (Doctoral’s degree)
ปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร + ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ +
ปริญญาเอก

อันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
อันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
อันดับ ท.4 ขั้น 10,200 บาท

อันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
อันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
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3. รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลประเทศ
นิวซีแลนด
Universities
Auckland University of Technology
Lincoln University
Massey University
University of Auckland, The
University of Canterbury
University of Otago
University of Waikato, The
Victoria University of Wellington
Polytechnics
Aoraki Polytechnic
Bay of Plenty Polytechnic
Christchurch Polytechnic Institute of Technology
Eastern Institute of Technology
Manukau Institute of Technology
Nelson Marlborough Institute of Technology
Northland Polytechnic
Otago Polytechnic
Southern Institute of Technology
Tai Poutini Polytechnic
Tairawhiti Polytechnic
Telford Rural Polytechnic
The Open Polytechnic of New Zealand
รายชื่อสถาบันการศึกษาดังกลาวขางตน อางอิงจากเว็บไซดของ New Zealand Ministry of Education และ Career Services
KiwiCareers
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UCOL (Universal College of Learning)
UNITEC Institute of Technology
Waiariki Institute of Technology
Waikato Institute of Technology
Wellington Institute of Technolosy
Western Institute of Technology at Taranaki
Whitireia Community Polytechnic
College of Education
Auckland College of Education
Christchurch College of Education
Dunedin College of Education
Wellington College of Education
Wananga
Te Wananga O Aotearoa
Te Wananga O Raukawa
Te Whare Wananga O Awanuiarangi
Private Training Providers
Auckland Institute of Studies at St Helens (AIS St Helens)
Crown Institute of Studies
International Pacific College
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4. แหลงขอมูลอางอิง
เอกสารอางอิง
1. ขาวการศึกษาตางประเทศ ฉบับที่ 2/38 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2538)
สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ สํานักงาน ก.พ.
2. เอกสารประกอบการแนะแนวการศึกษาตางประเทศ กลุมการศึกษาและ
ฝกอบรมในตางประเทศ สํานักงาน ก.พ. 2546
WEBSITE อางอิง
1. New Zealand Ministry of Education : www.minedu.govt.nz
2. Career Services KiwiCareers : www.kiwicareers.govt.nz
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5. แหลงขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดทางออนไลน
แหลงขอมูล
1. UNESCO

ชื่อเว็บไซด
www.unesco.org/iau

ชื่อขอมูล
Higher Education Linkes คลิก
Higher Education Systems คลิก
New Zealand
2. New Zealand Ministry of www.minedu.govt.nz Directory of Educational
Education
Institutions หรือ
Directory of Educational
Institutions คลิก
Tertiary Course Information คลิก
http://www.kiwicareers.govt.nz
3. Career Services
www.kiwicareers.govt.nz Course/Programs Information
Kiwicareers

