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ดะนิดนิ
ดะนิดนิ เป็นเมอืงหลวงของนักศึกษาของนิวซแีลนด และ
เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ของประเทศ เมอืงน้ีเป็นท่ีอยู่ของ
นักเรยีนนักศึกษาประมาณ 25,000 คน – ประมาณร้อยละ 
20 ของประชากรของเมอืงน้ี
ดะนิดนิ เป็นเมอืงท่ีสวยงามและปลอดภยั มท่ีาเรือ ชายหาด 
และสตัว์ป่าหายากท่ีสดุบางชนิดของโลก เมอืงน้ีมีอาคารทาง
ประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ์และหอศิลป์ท่ีน่าสนใจ รวมท้ังร้านกาแฟ 
บาร์ และภตัตาคารต่างๆ ท่ีเสนออาหารท้องถิน่รสเลิศจากท่ัวโลก
www.dunedinnz.com 
โทรจากต่างประเทศ +64 3 477 3014 อเีมล info@op.ac.nz 
Forth Street, Dunedin, Private Bag 1910, New Zealand 9054

โอ๊คแลนด์
โอ๊คแลนด์คือเมอืงท่ีใหญ่ท่ีสดุของนิวซแีลนด์และเป็น
ศูนย์กลางธรุกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ เมอืงน้ีมี
ประชากร 1.6 ล้านคน และได้รบัการจดัอันดบัเป็นเมอืงท่ีดี
ท่ีสดุอันดบัท่ีสามในโลก และเป็นเมอืงท่ีดท่ีีสดุในเอเชยีและ
แปซฟิิกในด้านคุณภาพชวีติ*
มหีลายสิง่หลายอย่างให้ดแูละท�า รวมถงึการจบัจ่ายซือ้สนิค้า
มากมาย อาหารนานาชาต ิอีกท้ังยังมพิีพิธภณัฑ์ โรงละคร และหอ
ศิลป์ท่ียอดเย่ียมอีกด้วย และแม้แต่ในศูนย์กลางของเมอืง คุณกจ็ะ
ไม่อยู่ห่างไกลไปจากแหล่งกจิกรรมกลางแจ้งเลย
www.aucklandnz.com 
โทรจากต่างประเทศ +64 9 309 0301 อีเมล auckland@op.ac.nz  
Level 2, 350 Queen Street, PO Box 5268, Auckland, New Zealand 1141

*การส�ารวจคุณภาพชวีิตของเมอร์เซอร์ ประจ�าปี 2015

เอาเทียรวั 
นิวซแีลนด์
ในแต่ละปี นักเรยีนนักศึกษานับพันคนมาประเทศ
นิวซแีลนด์ท่ีสวยงามเพ่ือรับการศึกษาท่ีมคุีณภาพสงูใน
สภาพแวดล้อมแบบพหุวฒันธรรมท่ีปลอดภยั 
นิวซแีลนด์มปีระชากร 4 ล้านคน และเป็นประเทศท่ีมปีระชากรหนาแน่นน้อย
ท่ีสดุประเทศหน่ึงในโลก ท่ีน่ี คุณสามารถเพลิดเพลินกบัการเรยีนวิชาต่างๆ 
พร้อมกบัรับประสบการณ์การใช้ชวีติอย่างสนุกสนานและมคีวามเป็นมติร! 
แต่ละวทิยาเขตของโอตาโก โพลีเทคนิค ท้ังสามแห่ง ให้ประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกนั

เซน็ทรัลโอตาโก
เซน็ทรัล โอตาโก เป็นท่ีรูจ้กักนัดสี�าหรบัภมูทัิศน์อันงดงาม
และเป็นเมอืงหลวงของการผจญภยัของนิวซแีลนด์ เขตน้ี
เป็นเขตท่ีร้อนมากท่ีสดุในนิวซแีลนด์ในช่วงฤดรู้อนและ
หนาวเย็นท่ีสดุในฤดหูนาว
ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตน้ีมปีระมาณ 49,750 คน มทีะเลสาบ 
แม่น�า้ และภเูขาท่ีสวยงาม เขตน้ีมคีวามหลากหลายในกจิกรรม
การท่องเท่ียว การบริการ กฬีาแนวผจญภยั กฬีาหิมะ และ
นันทนาการต่างๆ
www.centralotagonz.com 
โทรจากต่างประเทศ +64 3 445 9900 อีเมล central@op.ac.nz 
Corner Erris & Ray Streets, PO Box 16, Cromwell,  
New Zealand 9342



7,000+
นักศึกษาเรียนเต็ม
เวลาและบางเวลา

850
นักศึกษานานาชาติ
มาจาก 

100+
โปรกรม ระดับ
ประกาศนียบัตรไปจนถึง 
ระดับหลังปริญญาโท 

ความพึงพอใจของนายจ้าง

นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา
ไปแล้วก�าลังท�างาน เรียน 
หรือท้ังท�างานและเรียน
ควบคู่กัน 

 42
ประเทศ

ท�าไมต้องโอตาโกโพลีเทคนิค?
โอตาโก โพลีเทคนิค เป็นสถาบันเทคโนโลยีระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาลและโพลีเทคนิคท่ีดท่ีีสดุของนิวซแีลนด์ เราเป็นส่วนหน่ึงของหลาย
เครือข่ายและหุ้นส่วนระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมถงึ Cumulus Association (การออกแบบ), the International Foundation 
of Fashion Technical Institutes (การออกแบบ) และ Metro Group (วศิวกรรม) 

นอกจากน้ีเรายังให้โอกาสนักศึกษาของเราเข้าท�างานในภาคอุตสาหกรรมโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ ‘ในโลกแห่งความเป็นจรงิ’ 
ท่ีหลากหลายและน่าตืน่เต้นโดยเป็นส่วนหน่ึงของคุณวุฒขิองนักเรียน เรามปีระวตัอัินยาวนานในการผลิตบณัฑติผู้มคีวามเป็นเลิศ

การเรยีนท่ี โอตาโก โพลีเทคนิค ให้ประสบการณ์ท่ีดเีย่ียม ดงัน้ันให้เราช่วยคุณเตรียมความพร้อมส�าหรับการประกอบอาชพีท่ีประสบ
ความส�าเร็จ! 

การประกนัอุบัตเิหต:ุ หน่วยงาน Accident Compensation Corporation ให้การประกนัอบุติัเหตแุก่
พลเมอืงนิวซแีลนด์ ผู้มถีิน่ท่ีอยู่ และผู้มาเยือนนิวซแีลนด์ระยะสัน้ทุกคน แต่คุณอาจจะยังต้องรบัภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องทัง้หมด ดไูด้ท่ี www.acc.co.nz

การประกนัสขุภาพและประกนัการเดนิทาง: นักเรยีนนักศึกษานานาชาติต้องมปีระกนัสขุภาพและ
ประกนัการเดนิทางท่ีเหมาะสมและยังไม่หมดอายุระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในนิวซแีลนด์
นโยบายการคืนเงนิ: ข้อก�าหนดและเงือ่นไข รวมถงึนโยบายการคืนเงนิ สามารถดไูด้ท่ี  
www.op.ac.nz/termsandconditions

การปฏเิสธข้อเรยีกร้อง: แม้เราจะใช้ความพยายามทุกประการเพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมลูในแผ่นพับน้ีถกู
ต้อง แต่โอตาโก โพลีเทคนิค สงวนสทิธิใ์นการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรอืถอนข้อมลูใดๆ ท่ีระบใุนแผ่น
พับน้ี ค่าธรรมเนียมในแผ่นพับน้ีเป็นของปี 2015 และเป็นตัวเลขโดยประมาณเท่าน้ัน  
โปรดทราบว่าท่านอาจต้องช�าระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิ

ร้อยละ 98

ร้อยละ 95

การศึกษาเน้นอาชพีท่ีมคุีณภาพ

คุณวุฒิของเรา
โอตาโก โพลีเทคนิค เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมคุีณภาพสงู 
คุณวฒุต่ิางๆ ของเราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในนิวซแีลนด์
และท่ัวโลก – และโปรแกรมของเราพร้อมเตรยีมตวัให้คุณประสบความ
ส�าเร็จด้านอาชพีได้ทัว่โลก ผลงานของเราได้รบัการรบัรองจากรฐับาล
ในระดบัสงูสดุเท่าท่ีท�าได้ซึง่หมายความว่าคุณสามารถรูส้กึมัน่ใจได้
แน่นอนเกีย่วกบัคุณภาพของการศึกษาของคุณ

สภาพแวดล้อมในการเรียน
เรียนในชัน้เรียนขนาดเล็กพร้อมกบัเน้นการเรยีนรูเ้ชงิปฏบัิติและเชิง
ประยุกต์ อาจารย์หลายท่านมปีระสบการณ์มากมายในสาขาวิชาชพีของ
ตน ดงัน้ันคุณจะได้รับประโยชน์จากความเชีย่วชาญและวิทยาการใน
อุตสาหกรรมล่าสดุของเหล่าคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้อง
ส�าเร็จการศึกษาด้านการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีได้รบัการยอมรบั (ขัน้
ต�า่คือระดบั 7 และประกาศนียบัตรบัณฑติ)

คณาจารย์ของโอตาโก โพลีเทคนิค เป็นผู้ทรงความรูอั้นดบัหน่ึง โดย
เป็นผู้ได้รับรางวลัความเป็นเลิศด้านการสอนระดบัอุดมศึกษาอนัทรง
เกยีรตอิยู่เสมอ ซึง่เป็นรางวลัท่ีมอบให้เพ่ือให้เป็นเกยีรตแิก่ครอูาจารย์
ในระดบัอุดมศึกษาของนิวซแีลนด์

เมือ่เร็วๆ น้ี อาจารย์ของเรา 7 ท่านได้รบัรางวลัในการสอนศิลปะการ
ประกอบอาหาร การพยาบาล และการออกแบบสือ่สาร 

นักศึกษารกัโอตาโก โพลีเทคนิค การส�ารวจความคิดเห็นของนักเรยีน
นักศึกษาในภมูภิาคออสตราเลเซยีเมือ่ไม่นานมาน้ีได้จดัอันดบัสงูสดุใน
ด้านปฏสิมัพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ด้านประสบการณ์การ
ศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรูท่ี้มกีารสนับสนุนให้แก่เรา!

การสนับสนุนของเรา
นับต้ังแต่เวลาท่ีคุณสมคัรเข้าเรยีน จนถงึวนัท่ีคุณส�าเรจ็การศึกษา เรา
พร้อมช่วยคุณให้ไปถงึเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ เรามสีิง่อ�านวยความสะดวกอัน
ทันสมยัมากมายรวมถงึบรกิารสนับสนุนนักศึกษาอย่างเตม็รปูแบบ

ประสบการณ์ของคุณ 
นิวซแีลนด์คือสถานท่ีท่ียอดเย่ียมส�าหรบันักเรยีนนักศึกษา ประเทศท่ี
มคีวามเขียวขจ ีสะอาด ผู้คนเป็นมติร และมคีวามรูส้กึเป็นชมุชนอย่าง
แท้จริง เรามกีจิกรรมนันทนาการและกจิกรรมทางสงัคมมากมายใน
วทิยาเขตท้ัง 3 แห่งของเรา คุณจงึมโีอกาสผูกมติรและส�ารวจรูปแบบการ
ใช้ชวีติของ ‘ชาวกวี’ี

โอตาโก โพลีเทคนิค ได้ตกลงปฏบัิตติามและมพัีนธะตามระเบียบปฏบัิตใินการดแูล
เอาใจใส่ต่อความปลอดภยัและสวสัดภิาพของนักเรียนนักศึกษานานาชาติ (Code 
of Practice for the Pastoral Care of International Students) ท่ีจดัพิมพ์โดย
กระทรวงศึกษาธกิาร ขอรบัส�าเนาได้ท่ี www.minedu.govt.nz

การเข้าเมอืง: รายละเอียดท้ังหมดเกีย่วกบัข้อก�าหนดเรือ่งวซ่ีาและใบอนุญาต ค�าแนะน�าด้านสทิธิ์
ในการได้รับการจ้างงานในนิวซแีลนด์ขณะก�าลังศึกษาอยู่ และข้อก�าหนดเรือ่งการรายงาน ดไูด้ท่ี
ส�านักงานบรกิารการเข้าเมอืงนิวซแีลนด์ (New Zealand Immigration Service) ท่ี  
www.immigration.govt.nz

คุณสมบัตใินการขอรับบริการด้านสขุภาพ: นักเรยีนนักศึกษานานาชาตส่ิวนใหญ่ไม่มสีทิธิไ์ด้รบั 
บรกิารสขุภาพท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการเงนิขณะท่ีนักเรยีนนักศึกษาพ�านักอยู่ในนิวซแีลนด์ 
หากคุณได้รบัการรักษาทางการแพทย์ระหว่างอยู่ท่ีน่ี คณุอาจต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษา
น้ันๆ เต็มจ�านวน ดรูายละเอียดท้ังหมดเกีย่วกบัสทิธิใ์นการรบับรกิารสขุภาพท่ีรฐับาลให้การ
สนับสนุนด้านการเงนิได้ท่ี www.moh.govt.nz



เรียนในนิวซีแลนด์ที่มีความ
เขียวขจีและปลอดภัย 
เรียนรู้ทกัษะท่ีมคุีณค่าในสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภยัและเป็นมติร – และรับการศึกษา 
ท่ีมคุีณภาพสงู โอกาสท่ีเย่ียมยอด

โอตาโก โพลีเทคนิค เป็นผู้น�าด้าน
การศึกษาแบบให้นักเรียนมส่ีวน
ร่วมและเน้นอาชพี เราได้รับการจดั
อันดบัความพึงพอใจของนักเรยีน
และการบรรลุผลส�าเรจ็สงูท่ีสดุบาง
ประการในภมูภิาคออสตราเลเซยี 
ร้อยละ 98 ของผู้ท่ีส�าเรจ็การศึกษา
ของเราก�าลังท�างานหรือศึกษาต่อ 
– หรอืท้ังสองอย่าง! นายจ้างก�าลัง
มองหาผู้ท่ีได้รับประสบการณ์ระดบั
นานาชาต ิดงัน้ันมาเรยีนกบัเรา
และสร้างความได้เปรยีบให้ตัวคุณ
เพ่ือความส�าเรจ็ในด้านอาชีพท้ังใน
นิวซแีลนด์และต่างประเทศ

คุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
ทักษะที่คุณได้รับที่ โอตาโก โพลีเทคนิค 
สามารถพาคุณไปรอบโลกได้ เราเสนอ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
และปริญญาในสาขาที่หลากหลายและได้
รับการยอมรับในระดับนานาชาติ บรรลุ
ความส�าเร็จเพื่อการรับรองคุณวุฒิสาขา
ภาษาอังกฤษ ธุรกิจ การจัดการ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือการท่องเที่ยว 
– และสาขาอื่นๆ! ที่ โอตาโก โพลีเทคนิค 
คุณสามารถเลือกได้จากกว่า  
100 โปรแกรม

จดุหมายปลายทางท่ีเป็นมติร
นิวซแีลนด์มปีระชากร 4 ล้านคน และเป็น
ประเทศท่ีมปีระชากรหนาแน่นน้อยท่ีสดุ
ประเทศหน่ึงในโลก! เรยีนในสถานท่ีท่ี
สะอาดปลอดภยั ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์
สวยงามท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก วทิยาเขต
ของโอตาโก โพลีเทคนิค ท้ังในดะนิดนิ 
เซน็ทรัล โอตาโก และโอ๊คแลนด์ ให้
ประสบการณ์หน่ึงเดยีวท่ีไม่เหมอืนใครใน
สภาพแวดล้อมอบอุ่นและมัน่คงปลอดภยั



ค�าถามที่ถามบ่อย 
และข้อมูลส�าคัญ

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วยอะไร
บ้าง?

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแตกต่าง
กันและไม่รวมค่าประกันการเดิน
ทางหรือค่าประกันสุขภาพ หรือค่า
ธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าสมาชิก
สมาคมนักศึกษา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ที่  
www.op.ac.nz/students/important-
information

โอตาโก โพลีเทคนิค คิดค่าสมัคร
เข้าเรียนหรือไม?่

ไม่

ฉันควรสมัครเมื่อใด?

เราแนะน�าให้คุณสมคัรอย่างน้อย 3 
เดอืนก่อนโปรแกรมของคุณจะเร่ิมต้น

มีข้อก�าหนดการเข้าเรียน
อย่างไร? 

การเข้าเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นต�่ากว่าปริญญา
โท อนุปริญญา และระดับปริญญา
ของเรานั้นพิจารณาจากคุณวุฒิ
ระดับมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ 
หรือเทียบเท่ากับการเรียนเป็นเวลา 
12-13 ปี การเข้าเรียนในโปรแกรม
ปริญญาโทและระดับหลังปริญญา
โทนั้น ผู้สมัครต้องส�าเร็จการศึกษา
ระดับต�่ากว่าปริญญาโท ซึ่งตาม
ปกติคือปริญญาตรี ดูรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดการเข้าเรียนที่เทียบเท่าของ
ประเทศของคุณได้ที่ www.op.ac.
nz/international/entry-criteria

เราประเมินใบสมัครเป็นรายๆ ไป
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีแนวโน้มจะ
ประสบความส�าเร็จที่ โอตาโก โพลี
เทคนิค

ฉันจ�าเป็นต้องใช้อะไรมาประกอบ
ใส่ไว้ใน ใบสมคัรของฉัน?

กรณุาแนบส�าเนาผลการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา วทิยาลัย หรือ
มหาวทิยาลัยฉบับภาษาอังกฤษท่ี
รบัรองส�าเนาถกูต้องแล้วมาด้วย

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก
ของคุณ คุณอาจต้องแนบผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, 
TOIEC หรอื NCEA ระดบั 2) มาด้วย 

ทั้งนี้อาจมีข้อก�าหนดอื่นๆ เช่น 
ประวัติส่วนตัว หรือแฟ้มประวัติผล
งาน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่สมัคร

ฉันสมัครได้อย่างไร?

คุณสามารถส่งใบสมัครของคุณได้
ทางออนไลน์  
หากคุณมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการ
สมัครทางออนไลน์ โปรดติดต่อเรา
หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร
ในรูปแบบ PDF ที่  
www.op.ac.nz/apply 

ฉันสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดด้านการเข้าเมือง รวม
ถึงใบสมัครวีซ่านักเรียนของฉัน
ได้ที่ไหน?

โปรดไปที่ www.immigration.govt.
nz ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดด้านการเข้าเมืองและวิธี
สมัครวีซ่านักเรียน

การเรียนของฉันจะใช้เวลานาน
เท่าไร?

ระดับปริญญาตรีของเราตามปกติ
ใช้เวลาเรียน 3 ปี ระดับอนุปริญญา
ตามปกติใช้เวลาเรียน 2 ปี และ
ระดับประกาศนียบัตรใช้เวลาเรียน 
1 ปี คุณวุฒิระดับปริญญาโทและ
หลังปริญญาโทใช้เวลาเรียน 1-2 ปี

ฉันสามารถเรียนในนิวซีแลนด์ 
ได้นานเท่าใด?

หากคุณเรียนจบโปรแกรมของคุณ
และยังคงปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน
วีซ่านักเรียนของคุณ คุณสามารถ
ขอขยายระยะเวลาวีซ่าของคุณได้ 
โปรดไปที่ www.immigration.govt.
nz เพื่อทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดและการขยายระยะเวลาวีซ่า
นักเรียน

ฉันสามารถท�างานโดยได้รับค่า
จ้างได้มากเท่าใดในระหว่างที่ฉนั
ก�าลังเรียน?

ในฐานะนักเรียนแบบเรียนเต็ม
เวลา คุณสามารถท�างานได้สูงสุด
สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ค่าแรงขั้น
ต�่าต่อชั่วโมงคือ 14.75 ดอลลาร์
นิวซีแลนด์ก่อนหักภาษี
โปรดดท่ีู www.immigration.govt.
nz เพ่ือทราบเพ่ิมเตมิว่าคุณสามารถ
ท�างานโดยได้รบัค่าจ้างได้มากเท่าใด
ในขณะท่ีศึกษาอยู่ในนิวซแีลนด์

ค่าครองชีพใน นิวซีแลนด์ 
ประมาณเท่าไร?

นิวซีแลนด์เป็นที่ที่มีค่าใช้จ่ายใน
การอยู่อาศัยไม่แพงมากนักเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น โปรดจ�าไว้ว่า 
คุณต้องเผื่อค่าครองชีพในแต่ละวัน
ของคุณนอกจากค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาที่จ่ายให้เรา ส�านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองนิวซีแลนด ์ประมาณ
การว่านักเรียนนักศึกษานานาชาติ
จะต้องมีเงินอย่างน้อยปีละ 15,000 
ดอลลาร์นิวซีแลนด์เพื่อให้เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยทั้งหมด 

ส�าหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยว
กับค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ 
โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา:www.
newzealandnow.govt.nz/living-
in-nz/family-friendly/comparable-
living-costs 

เมื่อฉันเรียนจบปริญญาของฉัน 
แล้ว ฉันท�าอะไรได้บ้าง?

คุณอาจสามารถขอวีซ่าหางานที่
มีอายุ 1 ปีได้ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวีซ่าท�างานและคุณสมบัติ
เพื่อการขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร 
(PR) โปรดดูที่  
www.immigration.govt.nz 

โปรดเย่ียมชม www.op.ac.nz/international/faqs เพ่ือดขู้อมลูอย่างละเอยีดหรอืตดิต่อเราท่ี +64 3 477 3014



การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
บริการต่างๆ และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับนักศึกษาของเราจัดไว้ให้เพื่อให้ช่วง
เวลาของคุณอยู่ที่ โอตาโก โพลีเทคนิค มี
ความคุ้มค่าและได้รับความเพลิดเพลิน! เรา
จัดกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการหลาก
หลายตลอดทั้งปีส�าหรับนักศึกษาในแต่ละ
วิทยาเขตของเรา

ทีมงานเพื่อความส�าเร็จของนักศึกษา
การเริ่มต้นชีวิตในฐานะนักศึกษาใหม่อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่น
เต้นไปพร้อมกับความท้าทาย นับจากเวลาที่คุณพิจารณาที่
จะศึกษาต่อที่ โอตาโก โพลีเทคนิค ไปจนถึงเวลาที่คุณเข้า
มาถึงวิทยาเขต เราพร้อมให้ความช่วยเหลือตอบค�าถามหรือ
แก้ปัญหาให้แก่คุณ ทีมงานเพื่อความส�าเร็จของนักศึกษา 
(Student Success) พร้อมให้การสนับสนุนและท�าให้การ

ใช้ชีวิตนักศึกษาของคุณดีขึ้น เราด�าเนินการเพื่อให้แน่ใจ
ว่าคุณเข้าถึงข้อมูลและค�าแนะน�าที่ดีที่สุด การสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือเฉพาะบุคคล ในระหว่างการเล่าเรียนของ
คุณ

ที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติ
ที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติพร้อมทุ่มเทให้การช่วยเหลือ
คุณในระหว่างที่คุณเรียนอยู่ที่นี่นับตั้งแต่เวลาที่ที่ปรึกษา
นักศึกษานานาชาติพบคุณที่งานปฐมนิเทศไปจนถึงวันที่
คุณส�าเร็จการศึกษา ที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติจะให้ค�า
แนะน�าและความช่วยเหลือเฉพาะบุคคุลกับคุณในกรณีที่คุณ
มีข้อกังวลใดๆ ในขณะที่คุณก�าลังศึกษาเล่าเรียน ที่ปรึกษา
นักศึกษานานาชาติประจ�าอยู่ที่ทั้ง 3 วิทยาเขตและพร้อมให้
บริการทางโทรศัพท์และอีเมล

ที่พัก
การหาสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับพักอาศัยขณะที่คุณ
ก�าลังศึกษาอยู่นั้นเป็นสิ่งส�าคัญ ที่ปรึกษาด้านที่พักซึ่ง
อุทิศตนเพื่อบริการนี้โดยเฉพาะสามารถช่วยคุณหา
ที่พักที่คุณต้องการได้
ติดต่อ ทีมงานเพื่อความส�าเร็จของนักศึกษา 
โทรศัพท์ +64 3 477 3014 
อีเมล studentsuccess@op.ac.nz

 

ประเภทของที่พักนักศึกษา
ที่พักนักศึกษาในนิวซีแลนด์มีหลายประเภท คุณจะต้อง
คิดว่าทางเลือกใดจะเหมาะกับคุณและตรงกับงบประมาณ
ของคุณมากที่สุด

โฮมสเตย์
นักศึกษานานาชาติหลายคนเลือกที่จะพักอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว ‘โฮมสเตย์’ ส�าหรับปีแรกในนิวซีแลนด์ นี่คือ
ที่ที่นักศึกษานานาชาติได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิต
ที่พิเศษไม่เหมือนใครในการอยู่อาศัยกับครอบครัวชาว
นิวซีแลนด์ภายในบ้านของพวกเขาเอง คุณจะมีห้อง
นอนพร้อมเตียงเดี่ยว โต๊ะเขียนหนังสือ และตู้เสื้อผ้าของ
คุณเอง เจ้าบ้านโฮมสเตย์ทุกครอบครัวมีอินเทอร์เน็ต
ให้ใช้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ โอตาโก 
โพลีเทคนิค ได้เช่นกัน
โอตาโก โพลีเทคนิค ติดตามและประเมินที่พักประเภท
โฮมสเตย์และสามารถจัดการหาที่พักประเภทนี้ให้คุณได้ 
นักเรียนอายุต�่ากว่า 18 ปีต้องพักอาศัยอยู่ในที่พักแบบ
โฮมสเตย์เท่านั้นตามที่ก�าหนดในระเบียบปฏิบัติฯ  
(Code of Practice)

ที่พักประเภท ‘แฟลตติ้ง’ หรือเช่าอยู่ด้วยกันเอง
นักศึกษานานาชาตสิามารถเลือกท่ีจะพักอาศัยในอพาร์ท
เมนท์หรืออยู่บ้านร่วมกันกับคนอื่นๆ ก็ได้ การพักอาศัย
ดังกล่าวนี้ ในนิวซีแลนด์ มักเรียกว่า ‘แฟลตติ้ง’ (flatting) 
เมื่อเช่าที่พักอยู่ร่วมกัน นักศึกษามีการออกค่าใช้จ่ายร่วม
กัน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหาร

สตูดิโอ
สตูดิโอมักมีเครื่องเรือนไว้ให้โดยที่คุณสามารถใช้สิ่ง
อ�านวยความสะดวกในห้องครัวที่ใช้ร่วมกันได้ ค่าใช้จ่าย
ตามปกติได้แก่ ค่าไฟ ค่าเครื่องท�าความร้อน ค่าโทรศัพท์
ในท้องถิ่น และค่าท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง สตูดิโอ
ที่มีราคาสูงขึ้นอาจมีสิ่งอ�านวยความสะดวส่วนตัวไว้ให้

หอพัก
ค่าที่พักที่มีผู้ดูแลอยู่ที่ประมาณ 350 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ 
ที่พักแบบนี้มีการจัดหาอาหารให้คุณหลายมื้อและมีค่าใช้
จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าเช่าโทรศัพท์มักจะรวมไว้
แล้ว
คุณต้องส่งใบสมัครส�าหรับ City College หรือ Salmond 
College ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโอตาโก ภายใน
วันที่ 30 กันยายน
ส�าหรบัข้อมลูเพ่ิมเติมเกีย่วกบัตัวเลือกท่ีพัก โปรดดู  
http://www.op.ac.nz/students/campuses/
dunedin/accommodation

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่พัก โปรดดู สมุด
คู่มือก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง  
(Pre-Departure and Arrival Guide) ของเรา



2017 โปรแกรม

สุขภาพและชุมชน
การพยาบาล
การผดุงครรภ์
อาชีวบ�าบัด
บริการสังคม

การเสริมความงาม
บทบาทของการเสรมิความงามมคีวาม
หลากหลาย ความสร้างสรรค์ และเป็น
ท่ีต้องการ นายจ้างก�าลังมองหานัก
เสริมความงามท่ีได้รบัการฝึกอบรมผู้ท่ี
สามารถเดนิไปหางานใหม่และท�างาน
กบัลูกค้าได้ทันที

การนวดบ�าบัด
พัฒนาทักษะและความรู้ในด้าน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาขั้นสูง 
ทักษะธุรกิจ และการปฏิบัติในวิชาชีพ



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

New Zealand Certificate in English Language (ระดับ 3-4)

Certificate in Foundation Studies (ระดับ 2 และ 3)

Certificate in Foundation Studies (ระดับ 4)

ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Diploma in Beauty Therapies and Epilation (ระดับ 5)

Certificate in Stress Management and Spa Therapies (ระดับ 5)

Diploma in Advanced Therapeutic Massage (ระดับ 6)

การนวดบ�าบัดและการบ�าบัดความงาม

สุขภาพและชุมชน
ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Health (ระดับ 4)

Diploma in Enrolled Nursing (ระดับ 5)

Bachelor of Nursing (ระดับ 7)

Competency Assessment Programme (CAP) for Overseas Registered Nurses

Bachelor of Midwifery (ระดับ 7)

Bachelor of Occupational Therapy (ระดับ 7)

Certificate in Human Services (ระดับ 4) (Specialty) 

Bachelor of Social Services (ระดับ 7)

การศึกษาภาษาอังกฤษและการศึกษาพื้นฐาน
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ประกอบอาชพีเสรมิความงามอาวโุสท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบมากขึน้และทางเลือกในการจดัการหรอืเป็นเจ้าของคลินิก
ความงามของคุณเองด้วยซ�า้ไป หลักสตูรอนุปรญิญาน้ียังเปิดโอกาสให้เข้าสอบเพ่ือรับคุณวฒุด้ิาน International 
Therapy Examination Council (ITEC) อีกด้วย 

โปรแกรมน้ีจะเตรยีมให้คุณมคีวามพร้อมส�าหรบัอาชพีในอุตสาหกรรมสปาในฐานะเป็นผู้สอนการจดัการความเครยีด
หรอืในฐานะนักบ�าบัดด้วยการนวดเพ่ือผ่อนคลายหรอืเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดซีึง่ก�าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากของตลาด

คุณตัง้ใจจรงิท่ีจะพัฒนาอาชพีในด้านการดแูลสขุภาพ เน้นการบ�าบดัเชงิปฏบัิต ิและการจดัการปัญหาเกีย่วกบัระบบ
กล้ามเน้ือและกระดกูโครงร่างหรือไม่?

ไม่มเีงือ่นไขด้านคุณวฒุกิารศึกษาตามท่ีก�าหนดในการสมคัรเข้าเรยีนในโปรแกรมการดแูลสขุภาพระดบัอนุปรญิญา
หรอืระดบัปรญิญาหรือไม่? ประกาศนียบัตรน้ีคอืทางเลือกเพ่ือการเชือ่มต่อเพ่ือเตรยีมตวัให้คุณมคีวามพร้อมส�าหรบั
การเรยีนในระดบัสงูขึน้

ผู้ช่วยพยาบาลให้ความรู้ด้านการพยาบาลและสขุศึกษาในสถานบรกิารสขุภาพท่ีหลากหลายภายใต้ค�าแนะน�าของ
พยาบาลวชิาชพีท่ีผ่านสอบรบัรองมาตรฐาน ระยะเวลาท่ีใช้ในห้องจ�าลองสถานการณ์และการฝึกงานในคลินิกจะให้
คุณมปีระสบการณ์จริงและช่วยคุณน�าทฤษฎไีปใช้ในการปฏบัิติ

ได้รบัการศึกษาในมาตรฐานวชิาชพีสงูสดุโดยผ่านการเรยีนรู้ท้ังด้านทฤษฎแีละด้านการปฏบัิต ิเมือ่ส�าเรจ็การศึกษา
ระดบัน้ีแล้ว ชือ่ของคุณจะถกูส่งเพ่ือเข้าสอบขึน้ทะเบียนกบัสภาการพยาบาลแห่งนิวซแีลนด์ (Nursing Council of 
New Zealand)

โปรแกรมน้ีเหมาะกบัคุณหากคุณจ�าเป็นต้องได้รบัการประเมนิความสามารถเพ่ือรับการรบัรองมาตรฐานพยาบาลใน
นิวซแีลนด์ รบัความรูเ้ฉพาะทางท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการปฏบัิตงิานในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีมดแูลสขุภาพ

ได้รบัคุณวฒุท่ีิได้รับการยอมรับในนานาชาตแิละท่ีน�าไปสูก่ารข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพีผดงุครรภ์ใน
นิวซแีลนด์ รบัการศึกษาเชงิทฤษฎเีข้มข้นและฝึกปฏบัิติด้านการผดงุครรภ์ท่ีส�าคัญๆ 

โปรแกรมท่ีชวนให้ตืน่เต้นน้ีประกอบไปด้วยการฝึกงานในสถานปฏบัิตงิานจรงิและจะน�าไปสูก่ารขึน้ทะเบยีนเป็นนัก
อาชวีบ�าบัดในนิวซแีลนด์ อีกท้ังยังเป็นโปรแกรมทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากสหพันธ์นักอาชวีบ�าบัดโลก

ประกอบด้วยประกาศนีบัตรอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีคือ: ประกาศนีบัตรแห่งชาตสิาขาสขุภาพจติและการช่วยเหลือผู้
มพีฤตกิรรมเสพตดิ (ระดบั 4) หรือ ประกาศนียบตัรแห่งชาตสิาขาบรกิารสนับสนุนชมุชน (การให้ข้อมลูผู้ทุพพลภาพ) 
(ระดบั 4) หรือ ประกาศนีบัตรแห่งชาตสิาขาบริการสงัคม (ระดบั 4) 

การให้ค�าปรกึษา การปฏบัิตด้ิานอาชพี บรกิารสงัคม ประกอบด้วยอนุปรญิญาคุณวฒุเิพ่ือส�าเรจ็การศึกษาสาขา
บรกิารสงัคม (ระดบั 6): การช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ การช่วยเหลือด้านสขุภาพจติ เตรยีมเป็นผู้ประกอบวชิาชพีท่ีมี
ทักษะพร้อมท�างานด้านบริการสงัคมในนิวซแีลนด์ สร้างพ้ืนความรูท่ี้แน่นในสาขาต่างๆ ก่อนเลือกเรียนเฉพาะทาง
และท�างานกบัลูกค้าในชวีติจรงิ

การเรยีนภาษาองักฤษท่ี โอตาโก โพลีเทคนิค หมายความว่า คุณสามารถเตรยีมตวัส�าหรบัการศึกษาต่อ ผูกมติรกบั
เพ่ือนใหม่ และรู้จกัวฒันธรรมนิวซแีลนด์ เฉพาะดะนิดนิเซน็ทรลั สอนเฉพาะสายวชิาการ ระดบั 3

สร้างความมัน่คงเพ่ือการศึกษาต่อ ปรับปรุงทักษะการเขยีน การค�านวณ การพัฒนาส่วนบุคคล และทักษะคอมพิวเตอร์ 
หลังจากท่ีคุณส�าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรแล้ว คุณอาจสมคัรเรยีนระดบั 3 หรอื 4 ได้

ในระหว่างท่ีเรยีนโปรแกรมน้ี คณุจะได้เรยีนรูถ้งึวธิกีารเรยีนในบรบิทของนิวซแีลนด์ เพ่ิมพูนความสามารถด้านภาษา
อังกฤษ และพัฒนาทักษะการสือ่สารท่ีหลากหลาย ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการศึกษาในระดบัปรญิญา 

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

ขัน้ต�า่ 
3 สปัดาห์  
1 ภาคเรียน 
เรียนเตม็เวลา

เราจะจดัให้คุณ
เรียนในระดบัท่ี
เหมาะสม

6,490 
ดอลลาร์**

ดะนิดิน

โอ๊คแลนด์

6,490  
ดอลลาร์**

หลักฐานความ
สามารถ ด้าน
ภาษาอังกฤษ

6 เดอืนกมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

มนีาคม  
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

6 เดอืน 5.5 7,000  
ดอลลาร์

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

5.5

6.0

6.0

17,430 
ดอลลาร์

รอยืนยัน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

6.0

6.5

6.5

7.0

7.0

6.5

6.0

6.5

29,510^ 
ดอลลาร์

24,010^ 
ดอลลาร์

8,025 
ดอลลาร์

24,010^ 
ดอลลาร์

20,310 
ดอลลาร์

23,090^ 
ดอลลาร์

20,800 
ดอลลาร์

21,930^ 
ดอลลาร์

1 ปี

1 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

18 เดือน

8-12 สปัดาห์

ดะนิดิน 
นอกวิทยาเขต

ดะนิดิน 
นอกวิทยาเขต

ดะนิดิน 
นอกวิทยาเขต

พฤษภาคม 
กรกฎาคม และ
ตลุาคม

ส้ินเดือน
มกราคม

1 ปี

1 ปี

2 ปี

ค่าธรรมเนียม

รอยืนยัน

* ก�าลังรอการอนุมตัขิัน้สดุท้ายของ NZQA      **ต่อหลักสตูร ระดบั หรอืภาคเรยีน      ^ ปีแรกเท่าน้ัน       รอยืนยัน: โปรดด ูwww.op.ac.nz



เชิงสร้างสรรค์
ศิลปะ
เซรามกิ ศิลปะอิเล็กทรอนิกส์ 
อัญมณแีละการออกแบบโลหะ 
การวาดภาพ การถ่ายภาพ การพิมพ์ 
ประติมากรรม และการออกแบบ

สิง่ทอ
สถาปัตยกรรมภายใน การสือ่สาร 
แฟชัน่ การศึกษาผลิตภณัฑ์และ
การสร้างสรรค์

สือ่
วารสารศาสตร์ ภาพยนตร์ และ
โทรทัศน์ และการถ่ายภาพดจิทัิล



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Film and Television (ระดับ 4)

National Diploma in Journalism (Multimedia) (ระดับ 5)

Diploma in Digital Photography (ระดับ 6)

ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Bachelor of Visual Arts (ระดับ 7) 

Graduate Diploma in Visual Arts (ระดับ 7)

Postgraduate Diploma in Visual Arts (ระดับ 8)

Master of Visual Arts (ระดับ 9)

Master of Fine Arts (ระดับ 9)

ศิลปะ

การออกแบบ
ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Creative Studies (ระดับ 4)

Certificate in Fashion Studies (ระดับ 4)

Bachelor of Architectural Studies - Interior Architecture*

Bachelor of Design (Fashion) (ระดับ 7)

Bachelor of Design (Product) (ระดับ 7)

Bachelor of Design (Communication) (ระดับ 7)

Graduate Diploma in Design (Specialty) (ระดับ 7)

Postgraduate Diploma in Design (ระดับ 8)

Master of Design Enterprise (ระดับ 9)

Master of Design (ระดับ 9)

ค่าธรรมเนียม

สาขาสตูดโิอศิลปะผู้เชีย่วชาญ: เซรามกิ ศิลป์อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณ ีและการออกแบบโลหะ การวาดภาพ การถ่าย
ภาพ การพิมพ์ ประตมิากรรม สิง่ทอ

หากคุณมปีรญิญาอยู่แล้วและอยากพัฒนาทักษะด้านวจิติรศิลป์ โปรแกรมน้ีให้โอกาสคุณได้เรยีนแบบเข้มข้น ซึง่ปรบั
ให้เหมาะกบัเป้าหมายส่วนบุคคลและความต้องการของคุณ

คุณวฒุริะดบัมหาบณัฑติสาขาทัศนศิลป์สามารถน�าคณุไปสูว่ชิาชพีศิลปะอันหลากหลายและน่าตืน่เต้น และทกัษะท่ี
คุณพัฒนาจะน�าไปใช้ในสถานการณ์การท�างานด้านการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง

พัฒนาและแสดงความสามารถในทักษะของวชิาชพี เทคนิค และมโนทัศน์ ท่ีเกีย่วข้องกบัสาขาท่ีคุณเลือก ผ่านการจดั
แสดงนิทรรศการของคุณเอง และการเขยีนท่ีเกีย่วข้องซึง่น�าไปสูท่างเลือกอาชพีท่ีหลากหลาย

ศิลปินท่ีประกอบอาชพีน้ีอยู่แล้วจะได้รบัประโยชน์เป็นพิเศษจากโครงการวจิยัในระดบัลึก ซึง่ถกูน�าไปเทียบเกณฑ์
มาตรฐานระดบัชาตแิละนานาชาต ิและบรรลุความส�าเรจ็สงูสดุในงานนิทรรศการและการน�าเสนอวทิยานิพนธ์ต่อ
สาธารณชน

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะมุง่อาชพีท่ีเกีย่วกบัการสร้างสรรค์อาชพีใด หรอืคุณต้องการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือสมคัร
เรียนระดบัปริญญา น่ีคือโปรแกรมส�าหรบัคุณ พัฒนาความเข้าใจลึกซึง้ในสาขาต่างๆ

พัฒนาทักษะ ความรู ้และความตระหนักในธรุกจิ ซึง่จ�าเป็นต่อการเรยีนในหลักสตูรปริญญาตรสีาขาการออกแบบ 
(แฟชัน่) หรอืเพ่ือได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานควบคุมเครือ่งจกัรฝึกหัดหรอืผู้ช่วยฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมแฟชัน่ 

โปรแกรมน้ีมุง่เตรียมนักศึกษาส�าหรับอาชพีท่ีเกีย่วกบัการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในด้านสถาปัตยกรรมโดยมี
บทบาทส�าคัญในวชิาชพีการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

ปรญิญาด้านแฟชัน่ซึง่เป็นหลักสตูรชัน้น�าน้ีได้รบัการยอมรบัในด้านโอกาสการท�างานในระดบันานาชาต ิการมเีครอื
ข่ายในอุตสาหกรรม และโอกาสในการพัฒนาสไตล์และอัตลักษณ์ของคุณเองในฐานะดไีซเนอร์

เรยีนในโปรแกรมอันเป็นนวัตกรรมซึง่ให้คุณลงมอืท�าและเรยีนรูแ้นวทางอันย่ังยืนท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ บรกิาร และระบบเพ่ือการใช้เชงิการค้า อุตสาหกรรม และชมุชน  

ท่ีมคีวามส�าคัญต่างๆ ของการออกแบบการสือ่สาร รวมถงึการออกแบบกราฟฟิก การถ่ายภาพ การออกแบบโฆษณา
และเวบ็ และรับทักษะเพ่ือหางานในสภาพแวดล้อมสือ่โลกทีก่�าลังขยายตวั 

ได้รบัคุณวฒุปิระยุกต์เพ่ือเสริมปริญญาของคุณในด้านการออกแบบเฉพาะทาง โปรแกรมน้ีเหมาะกบัคุณหากคุณเป็น
ดไีซน์เนอร์หรือผู้ปฏบัิตมิอือาชพีท่ีประสงค์จะพัฒนาทักษะประยุกต์และรบัประสบการณ์โครงการสตดูโิอ

คุณวฒุน้ีิเหมาะกบัผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรท่ีีต้องการเพ่ิมพูนและท�าท�าความเข้าใจให้ลึกซิง้ต่อทักษะการ
วจิยัและฝึกหัดการออกแบบแบบมอือาชพีของตนเอง โดยผ่านโครงการวจิยัการออกแบบประยุกต์ท่ีตนเองสร้างสรรค์
ขึน้มาหรอืพัฒนาร่วมกบัหุ้นส่วนอุตสาหกรรมหรอืชมุชน

ท�างานวจิยัท่ีเน้นอุตสาหกรรมซึง่ปรับให้เหมาะกบัความต้องการเฉพาะของคุณ สามารถเลือกเรยีนทางไกลได้โดย
การแจ้งความจ�านง

คุณวฒุแิห่งความเป็นเลิศน้ีให้คุณพัฒนางานสร้างสรรค์เชงิวชิาการทีส่�าคัญซึง่จะมกีารน�าเสนอในการเสวนา
สาธารณะและเสริมด้วยอรรถกถาหรอืการวเิคราะห์ท่ีเทียบเท่า หรอืคุณอาจเรยีนโปรแกรมน้ีให้ส�าเรจ็ด้วยการท�า
วทิยานิพนธ์ซึง่อาจเป็นพ้ืนฐานของบทความในวารสารวชิาการต่อไป

สื่อ

เรียนรู้ทกัษะเชงิทฤษฎแีละเทคนิคท่ีเกีย่วข้องกบัมโนทัศน์และการผลิตด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ 
เรามเีครอืข่ายท่ีมคีวามสมัพันธ์อันดกีบับรษิทัผลิตรายการโทรทัศน์ ดงัน้ันคณุจะได้ประโยชน์จากประสบการณ์การ
ผลิตท่ีใช้งานได้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ

โปรแกรมวารสารศาสตร์ระดบัเริม่ต้นสอนโดยนักหนังสอืพิมพ์ท่ีมากด้วยประสบการณ์และเป็นท่ีรูจ้กัเพ่ือเป็นการเตรยีม
นักหนังสอืพิมพ์ท่ีพร้อมท�างานในอุตสาหกรรมท่ีพร้อมเข้าสูก่ารท�างานในต�าแหน่งท่ีเป็นท่ีต้องการทัว่ประเทศทันที

คุณจะได้เรียนรู้การท�างานกบัลูกค้า เทคนิคการจดัแสงข้ันสงู และเทคนิคหลังการผลิตชัน้สงูท่ียกระดบัทักษะการถ่าย
ภาพของคุณ

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

มนีาคมและ 
กรกฎาคม

ยืดหยุ่นได้

ดะนิดิน:  
มนีาคม  
สงิหาคม 
โอ๊คแลนด์:  
สงิหาคม

ดะนิดิน:  
มนีาคม  
สงิหาคม 
โอ๊คแลนด์:  
สงิหาคม

กลางตุลาคม

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

6 เดอืน

18 เดอืน

6.0

6.0

6.5

6.5

6.5

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.5

6.5

6.5

5.5

6.0

5.5

21,370^ 
ดอลลาร์

21,370 
ดอลลาร์

25,090 
ดอลลาร์

25,090 
ดอลลาร์

25,090^ 
ดอลลาร์

20,800 
ดอลลาร์

10,430 
ดอลลาร์

21,900^ 
ดอลลาร์

21,900^ 
ดอลลาร์

21,900^ 
ดอลลาร์

21,900 
ดอลลาร์

21,900 
ดอลลาร์

25,090 
ดอลลาร์

21,900 
ดอลลาร์

16,170 
ดอลลาร์

15,666 
ดอลลาร์

18,375 
ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียม

รอยืนยัน

ค่าธรรมเนียม

* ก�าลังรอการอนุมตัขิัน้สดุท้ายของ NZQA      **ต่อหลักสตูร ระดบั หรอืภาคเรยีน      ^ ปีแรกเท่าน้ัน       รอยืนยัน: โปรดด ูwww.op.ac.nz



การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

New Zealand Certificate in Cookery (ระดับ 3)

New Zealand Certificate in Cookery (ระดับ 4)

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (ระดับ 3)  
(Café Services) (Bar Services)

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (ระดับ 4) (Restaurant Services)

New Zealand Diploma in Cookery (Advanced) (ระดับ 5)

National Diploma in Hospitality Management (ระดับ 5)*

Bachelor of Culinary Arts (ระดับ 7)

ค่าธรรมเนียม

ได้รบัทักษะเพ่ือเป็นเชฟรุ่นเยาว์ท่ีมฝีีมอืในห้องครวัแบบมอือาชพีกบัโปรแกรมท่ีให้คุณได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ เรยีนรู้
เทคนิคการประกอบอาหารข้ันพ้ืนฐานเพ่ือเตรยีม ประกอบ และน�าเสนออาหารจานง่ายๆ ท่ีหลากหลาย

พัฒนาทักษะเพ่ือเป็นเชฟนานาชาตใินห้องครวัแบบมอือาชพี เรียนรูว้ธิเีตรยีม ประกอบ และน�าเสนออาหารจานเย็น 
จานร้อน และของหวาน ลงมอืปฏบัิตจิรงิในภตัตาคารเพ่ือการฝึกอบรมของเราและเข้าฝึกงานกบัธรุกจิท้องถิน่

เตรยีมพร้อมส�าหรับบทบาทการบริการในภาคการอาหารและเครือ่งดืม่ เรยีนรูเ้กีย่วกบัการให้บรกิารลูกค้าอย่างมอื
อาชพีและความปลอดภยัของอาหาร รบัประสบการณ์การลงมอืปฏบัิตจิริงและเพ่ิมความมัน่ใจของคุณในภตัตาคาร
เพ่ือการฝึกอบรมของเรา 

ยกระดบัทักษะด้านอาหารและเครือ่งดืม่ของคุณ เพ่ิมพูนความรูแ้ละความช�านาญของคุณในอุตสาหกรรมรวมท้ังรับ
ประสบการณ์ทีน่�าไปใช้ได้จริงผ่านภตัตาคารเพ่ือการฝึกอบรมของเราและการท�างาน

เพ่ิมความรูแ้ละทักษะเพ่ือเป็นเชฟอาวโุสในห้องครวัแบบมอือาชพีและเรยีนรู้เกีย่วกบัเทคนิคการดแูลและบริหารห้อง
ครวั คณุจะมทีางเลือกว่าจะเน้นเฉพาะทางด้านการประกอบอาหารท่ัวไปขัน้สงูหรอืการท�าขนมหวาน

เตรยีมพร้อมรับทบาทหัวหน้าผู้ดแูลในอุตสาหกรรมการบรกิาร เรยีนทักษะการจดัการและบริการในอุตสาหกรรม
บรกิาร การประกอบอาหาร การจดัการ การสือ่สารธรุกจิ และหลักการตลาด

มุง่สูคุ่ณวฒุ ิ– หน่ึงเดยีวในซกีโลกใต้ – ซึง่จะช่วยให้คุณพร้อมส�าหรบัอาชพีการเป็นเชฟ นักประดษิฐ์อาหาร นัก
เขียนบทความเกีย่วกบัอาหาร ครู ผู้ประกอบการ ผู้ส่งเสรมิธรุกจิ และอืน่ๆ อีกมากมาย!

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล

เซน็ทรัล

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กรกฎาคม

3 ปี

1 ปี

1 ปี

2 ปี

6 เดอืน

6 เดอืน

6 เดอืน

5.5

5.5

5.5

6.0

5.5

6.0

6.0

11,250 
ดอลลาร์

20,310 
ดอลลาร์

11,250 
ดอลลาร์

20,310 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

22,220^ 
ดอลลาร์

รอยืนยัน

การท่องเท่ียวและ
การโรงแรม
การประกอบอาหาร
ศิลปะการประกอบอาหาร
บรกิารอาหารและเคร่ืองดืม่
การจดัการอุตสาหกรรม
การบรกิาร

* ก�าลังรอการอนุมัตขิัน้สดุท้ายของ NZQA      **ต่อหลักสตูร ระดบั หรอืภาคเรยีน      ^ ปีแรกเท่าน้ัน       รอยืนยัน: โปรดด ูwww.op.ac.nz



ธรุกจิ การท่องเท่ียว 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ธรุกจิ
การจดัการประยุกต์ ธุรกจิ 
การบรหิาร การบัญช ีการตลาด 
และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

การท่องเท่ียว
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Foundation Studies (ระดับ 4)

National Certificate in Business Administration and Computing (ระดับ 3) 

National Certificate in Business Administration (ระดับ 4 )

New Zealand Diploma in Business (ระดับ 6)

New Zealand Certificate in Tourism (ระดับ 4) (Operations)

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (ระดับ 5)*

Bachelor of Applied Management (Accounting) (ระดับ 7)

Bachelor of Applied Management (ระดับ 7)

Graduate Diploma in Hotel Management (ระดับ 7)

Graduate Diploma in Applied Management (ระดับ 7)

ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in IT Service and Support (ระดับ 4)

Certificate in Information Technology (ระดับ 4)

Bachelor of Information Technology (ระดับ 7)

Graduate Diploma in Information Technology (ระดับ 7)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจและการท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ในระหว่างท่ีเรยีนโปรแกรมน้ี คณุจะได้เรยีนรูว้ธิท่ีีจะเรยีนในบรบิทของนิวซแีลนด์ เพ่ิมพูนความสามารถด้านภาษา
อังกฤษ และพัฒนาทักษะการสือ่สารต่างๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการศึกษาในระดบัปริญญา นอกจากน้ี คุณจะมส่ีวนร่วมใน
ประสบการณ์ทีจ่ะให้คุณเข้าใจธรุกจิและวฒันธรรมของนิวซแีลนด์ การเรยีนสาขาน้ีจะเตรยีมคุณให้เป็นส่วนหน่ึงของ
ชวีติและสภาพแวดล้อมการท�างานในประเทศน้ี

ทุกธรุกจิในโลกน้ีจ�าเป็นต้องมผู้ีบริหารท่ีดแีละบุคคลน้ันอาจเป็นคุณ! โปรแกรมน้ีเหมาะอย่างย่ิงหากคุณไม่เคยมี
คุณวฒุน้ีิหรือไม่มปีระสบการณ์ด้านการบรหิารแต่ประสงค์จะท�างานในสายน้ี

เน้นด้านการบริหารธรุกจิ: ซอฟท์แวร์ MYOB การประมวลผลข้อความข้ันสงู การบริหารการแพทย์ การบรหิาร
ส�านักงานและเงนิเดอืน

เรียนรู้ทกัษะท่ีคุณจ�าเป็นต้องมสี�าหรบับทบาทการจดัการระดบัต้นในสายงานบัญช ีการสือ่สารธรุกจิ กฎหมายธรุกจิ 
การจดัการ หรือการตลาด ปรับความเชีย่วชาญด้านการจดัการของคุณให้เหมาะกบัความสนใจของคุณ เมือ่จดัท�า
รายงานท่ีก�าหนดไว้เสร็จสิน้ คุณจะได้รับคุณวฒุท่ีิรบัรองโดย CAANZ หรอืสถาบนัการจดัการแห่งนิวซแีลนด์

เรียนชดุ 4 โมดลูท่ีจะช่วยคุณสร้างทักษะท่ีคุณจ�าเป็นต้องมสี�าหรบัอาชพีในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว

หากคุณคาดหวงัต�าแหน่งอาวโุสในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการเดนิทาง น่ีคือคณุวฒุสิ�าหรบัคุณและคุณจะได้
เรียนรู้วธิปีรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า การเดนิทางไปทัศนศึกษายังภมูภิาคท่ีมนัีกท่องเท่ียว วทิยากรรับเชญิ และ
เย่ียมชมวสิาหกจิด้านการท่องเท่ียวของท้องถิน่จะช่วยสร้างความรูใ้ห้แก่คุณ  

คุณวฒุน้ีิได้รับการรับรองจากองค์กรนักบัญชรีบัอนุญาตแห่งออสเตรเลียและนิวซแีลนด์ (Chartered Accountants 
ANZ) และเป็นตัวเลือกท่ีดหีากคุณก�าลังเรยีนเพ่ือเป็นนักบัญชรัีบอนุญาต (Chartered Accountant) หรอืนักบญัชี
รบัอนุญาตสมทบ (Associated Chartered Accountant) การใช้ความรูท่ี้ได้จากกรณศึีกษา งานมอบหมายท่ีให้การ
ท�างานในสถานประกอบการหรือการท�างานแบบมจีดุเน้น และโครงการอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ส�าหรบัการบัญชมีอื
อาชพี และโครงการวจิยัท่ีเกีย่วข้อง คุณวฒุท่ีิมกีารปฏบิติัจรงิน้ีเน้นประสบการณ์อุตสาหกรรมและการเชือ่มโยง วชิา
เอกเปิดสอนแตกต่างกนัไปตามแต่วทิยาเขต 

วชิาเอกการจดัการประยุกต์ รวมถงึ: ธรุกจิ การแปลงและการเปล่ียนแปลง การจดัการงานอีเวนท์ การจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์ การขายและการตลาด การจดัการกฬีา การจดัการเชงิกลยุทธ์ การจดัการการท่องเท่ียว  
พัฒนาความเข้าใจและทักษะด้านการจดัการพ้ืนฐานท่ีจะให้คุณท�างานในบทบาทการจดัการท่ีหลากหลาย น่ีคือ
โอกาสวเิศษท่ีจะได้รับปริญญาในสายธรุกจิท่ีได้รบัการนับถอืเพราะโปรแกรมน้ีใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเป็น
ศูนย์กลาง

ออกแบบมาเพ่ือผู้ท่ีมคีวามมุง่มาดปรารถนาหาทางบรรลุศักยภาพการจดัการของตนและเพ่ือให้โดดเด่นกว่าผู้อ่ืน จาก
การผสมผสานกนัระหว่างการเรียนรู้เชงิปฏบัิตกิบัทฤษฎแีละกลยุทธ์การจดัการ โปรแกรมน้ีต่อยอดทักษะท่ีมอียู่ของ
คุณและเปิดโอกาสอาชพีใหม่ๆ

พัฒนาความเข้าใจท่ีดต่ีอสภาพแวดล้อมท่ีผู้จดัการใช้ปฏบัิต ิโปรแกรมน้ีจะช่วยให้คณุประยุกต์ใช้ความรู้ในระดบั
องค์กรและเชงิกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมและองค์กรท่ีหลากหลาย คุณจะได้รบัประสบการณ์เชงิปฏบัิตทิีส่�าคัญย่ิงผ่าน
โครงการวจิยัท่ีเน้นอตุสาหกรรมและการฝึกงาน

เตรยีมพร้อมส�าหรับอาชพีในฐานะช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และเรยีนรูเ้กีย่วกบัฮาร์ดแวร์พีซ ีเครอืข่าย และเซร์ิฟเวอร์ 
ส�ารวจ Cisco CCNA, Linux และ Security ขณะเตรยีมตวัส�าหรบัคุณวฒุภิายนอกในสายงานน้ี

เรียนพ้ืนฐานระดบัลึกเกีย่วกบัการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ คณุวฒุน้ีิให้พ้ืนฐานท่ีคุณจ�าเป็นต้องมเีพ่ือเรียน
ปรญิญาตรสีาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ

ปริญญาแห่งความเป็นเลิศนี้ได้รับการยอมรับและนับถืออย่างสูง และนักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขานี้ของเราเป็น
ที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณจะได้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูงและความเข้าใจอย่างลึกซื้งในเชิงทฤษฎี
ของมโนทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโอกาสในการจัดท�าโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นในระหว่าง
ที่เรียนปีสุดท้าย

คุณก�าลังตัง้ใจมองหาทางพัฒนาความเชีย่วชาญอย่างเข้มข้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรอือยากเพ่ิมพูนความรูใ้น
สายงานเฉพาะด้านหรอืไม่? คุณวฒุน้ีิจะยกระดบัทักษะของคุณให้สงูข้ึน!

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

โอ๊คแลนด์

โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล 
นอกวิทยาเขต

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล 
นอกวิทยาเขต

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

มนีาคม  
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

ดะนิดิน:  
กมุภาพันธ์  
และกรกฎาคม  
โอ๊คแลนด์:  
มกราคม 
เมษายน  
และตลุาคม

ดะนิดนิ:  
กมุภาพันธ์ 
โอ๊คแลนด์:  
มกราคม 
มนีาคม  
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

ดะนิดนิ:  
กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม  
โอ๊คแลนด์:  
มกราคม มนีาค 
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

ดะนิดนิ:  
กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม  
โอ๊คแลนด์:  
มกราคม มนีาค 
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

มกราคม 
มนีาคม  
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

ดะนิดนิ:  
กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม  
โอ๊คแลนด์:  
มกราคม มนีาค 
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม

3 ปี

3 ปี

3 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

6 เดอืน

6 เดอืน

6 เดอืน

6 เดอืน

6 เดอืน

5.5

5.5

5.5

6.0

5.5

6.0

6.0

6.0

6.5

6.0

5.5

6.0

6.0

6.0

7,000 
ดอลลาร์

9,140 
ดอลลาร์

9,140 
ดอลลาร์

18,100^ 
ดอลลาร์

9,050 
ดอลลาร์

18,100^ 
ดอลลาร์

18,100^ 
ดอลลาร์

18,100 
ดอลลาร์

18,100 
ดอลลาร์

20,800 
ดอลลาร์

10,430 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

20,800 
ดอลลาร์

รอยืนยัน

* ก�าลังรอการอนุมัตขิัน้สดุท้ายของ NZQA      **ต่อหลักสตูร ระดบั หรอืภาคเรยีน      ^ ปีแรกเท่าน้ัน       รอยืนยัน: โปรดด ูwww.op.ac.nz



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

National Certificate in Farming Skills (Work Ready) (ระดับ 3)

National Certificate in Sports Turf Management (ระดับ 4)

National Certificate in Horticulture (ระดับ 4)

Diploma in Horticulture (ระดับ 5)

Diploma in Viticulture (ระดับ 5)

วิชาพืชสวนและกสิกรรม
ค่าธรรมเนียม

เตรยีมพร้อมสูอ่าชพีในสายงานการเกษตรกรรมพร้อมการลงมอืปฏบิติัจรงิ โปรแกรมกลางแจ้งน้ีเรยีนในบรเิวณบนท่ี
สงูของเซน็ทรลั โอตาโก

มอือาชพีในการจดัการกฬีาสนามหญ้าเป็นท่ีต้องการอย่างมากท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือจดัการและดแูล
รกัษาสนามกอล์ฟ สนามครกิเกต็ สนามกฬีา และสนามหญ้าเทียม และอืน่ๆ

เพ่ิมความเข้าใจดเีย่ียมในสาขาวชิาพืชสวนและรับการฝึกอบรมท่ีผสมผสานกนัระหว่างเชงิทฤษฎแีละการปฏบัิต ิเน้น
เรียนเฉพาะทางตามท่ีคุณเลือก: การก่อสร้างภมูทัิศน์ พืชสวนแบบย่ังยืน รกุขกรรม การปลูกองุน่ การจดัภมูทัิศน์ การ
ผลิตผลไม้ การผลิตกล้าไม้และไม้ประดบั

แนะน�าให้เรยีนโปรแกรมน้ีหากคุณประสงค์จะเพ่ิมพูนความสามารถเชงิปฏบัิตแิละได้รบัทักษะการจดัการพืช
สวน ในโปรแกรมน้ีมกีารฝึกประสบการณ์ท�างานเป็นระยะเวลานานเพ่ือให้คุณสามารถพัฒนาทักษะเชงิปฏบัิตใิน 
อุตสาหกรรมน้ีได้

เรียนในภมูภิาคท่ีมกีารปลูกองุน่ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในนิวซแีลนด์รวมท้ังมโีอกาสได้เดนิทางไปทัศนศึกษา ความ
สามารถทางเทคนิคและการจดัการท่ีดน้ัีนเป็นสิง่ส�าคัญย่ิงในอุตสาหกรรมการปลูกองุน่และคุณวฒุน้ีิเน้นทักษะท่ี
จ�าเป็นต้องมท้ัีงท่ีน่ีและในต่างประเทศ โปรแกรมน้ีมศูีนย์กลางอยู่ในแหล่งผลิตองุน่ส�าหรับท�าไวน์ในพ้ืนท่ีท่ีมสีภาพ
อากาศเย็น และปลูกตามหลักการการปลูกองุน่ท�าไวน์แบบออร์แกนิกและการปลูกอุง่นส�าหรบัท�าไวน์ท่ีย่ังยืน     

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล

เซน็ทรัล

เซน็ทรัล

เซน็ทรัล

ดะนิดนิ 
เซน็ทรัล 
นอกวทิยาเขต

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

ดะนิดนิ:  
กมุภาพันธ์ 
เซน็ทรัล:  
กมุภาพันธ์  
กรกฎาคม  
และตลุาคม 

กมุภาพันธ์  
กรกฎาคม  
และตลุาคม

กมุภาพันธ์  
พฤษภาคม  
กรกฎาคม  
และตลุาคม

1 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

5.5

5.5

5.5

6.0

6.0

20,310 
ดอลลาร์

20,850^ 
ดอลลาร์

20,310 
ดอลลาร์

20,310 
ดอลลาร์

20,310 
ดอลลาร์

วิชาพืชสวน 
และเกษตรกรรม
รกุขกรรม
การปลูกองุน่
การจดัการกฬีาสนามหญ้า

* ก�าลังรอการอนุมัตขิัน้สดุท้ายของ NZQA      **ต่อหลักสตูร ระดบั หรอืภาคเรยีน      ^ ปีแรกเท่าน้ัน       รอยืนยัน: โปรดด ูwww.op.ac.nz



ช่างฝีมอืและช่าง
เทคนิค
การก่อสร้าง
การจดัการการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม
ศึกษา การส�ารวจปริมาณ และช่าง
ก่อสร้างด้วยหินหรอือฐิ

วศิวกรรมศาสตร์
วศิวกรรมยานยนต์ วศิวกรรมเคร่ืองกล  
วศิวกรรมโยธา และวศิวกรรมไฟฟ้า



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Stonemasonry (ระดับ 4)

National Diploma in Construction Management (ระดับ 6)
National Diploma in Quantity Surveying (ระดับ 6) 

National Diploma in Construction Management (ระดับ 6)

National Diploma in Quantity Surveying (ระดับ 6)

Bachelor of Architectural Studies - Architectural Technology*

การก่อสร้าง

วิศวกรรมศาสตร์
ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Foundation Studies (ระดับ 3)

New Zealand Diploma in Engineering - Civil Engineering (ระดับ 6)

New Zealand Diploma in Engineering - Mechanical Engineering (ระดับ 6)

New Zealand Diploma in Engineering - Electrical Engineering (ระดับ 6)

Bachelor of Engineering Technology (ระดับ 7)

* Subject to final NZQA approval    **Per course, level or semester    ^ First year only       To be confirmed: please see www.op.ac.nz

ค่าธรรมเนียม

เรียนรู้การตกแต่งบ้านด้วยหินและสร้างสิง่ต่างๆ จากหิน เช่น ทางเดนิ ผนัง เตาผิง และน�า้ตกและน�า้พุ ได้รบัทักษะท่ี
คุณจ�าเป็นต้องมผ่ีานการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตแิละประสบการณ์ท�างานมากมาย

(คุณวฒุคิวบสอนในฐานะโปรกรมการศึกษาการก่อสร้างเร่งรดั)

การจดัการการก่อสร้างคอืการจดัการโครงการในงานการก่อสร้าง โดยเกีย่วข้องกบัเวลา คุณภาพ ความปลอดภยั 
การจดัการทรัพยากรและความเสีย่ง และความเข้าใจในการควบคุมทางการเงนิ

คุณวฒุท่ีิได้รบัการยอมรบัในนานาชาตน้ีิครอบคลุมเน้ือหาทุกด้านของการจดัการต้นทุนการก่อสร้าง วชิาหลัก ได้แก่ 
การจดัท�าประมาณการต้นทุนการก่อสร้างเร่ิมต้น การจดัการการจดัซือ้จดัจ้าง การประมลู การจดัการความเสีย่ง การ
จดัท�างบประมาณและประมาณการกระแสเงนิสด การส่งเอกสารเรยีกช�าระเงนิและการรบัรองผลงาน และคุณวฒุน้ีิ
สามารถน�าไปสูส่ายงานด้านการจดัการโครงการและอนุญาโตตลุาการด้วย

โปรแกรมน้ีมุง่เตรียมนักศึกษาส�าหรับอาชพีท่ีเกีย่วกบัการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในด้านสถาปัตยกรรมโดยมี
บทบาทส�าคัญในวชิาชพีการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

ปัจจบัุนคุณสามารถเป็นวศิวกรได้ไม่ว่าคุณจะมพ้ืีนฐานด้านวชิาการมาทางด้านใด! เมือ่เรยีนโปรแกรมน้ีส�าเรจ็แล้ว 
คุณจะสามารถเข้าเรียนในอนุปริญญาสาขาวศิวกรรมศาสตร์ของเราได้ทันที

พัฒนาความรู ้ความเข้าใจ และการประเมนิท่ีปฏบิตัไิด้จริงของกระบวนการและทฤษฎวีศิวกรรมโยธา และความ
สามารถในการน�าสิง่ท่ีคุณเรยีนไปประยุกต์ในเชงิปฏบิติัและเป็นนวตักรรม

อยากเป็นช่างเทคนิควศิวกรรมเคร่ืองกลท่ีมทัีกษะและความสามารถหรือไม่? โปรแกรมน้ีจะให้คณุได้รบัความรูแ้ละ
ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการและทฤษฎวีศิวกรรมเครือ่งกล

พัฒนาความรู ้ความเข้าใจ และประเมนิท่ีปฏบัิตไิด้จรงิของกระบวนการและทฤษฎวีศิวกรรมไฟฟ้า และความสามารถ
ในการน�าสิง่ท่ีคุณเรียนไปประยุกต์ในเชงิปฏบัิตแิละเป็นนวตักรรม

เรียนรู้ทฤษฎวีศิวกรรมและทกัษะเชงิประยุกต์และเชงิปฏบัิตท่ีิจ�าเป็นต้องมใีนการท�างานในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
และท�าความเข้าใจในระดบัลึกในสายงานท่ีคุณเน้นเฉพาะผ่านโครงการท่ีเน้นด้านมอุีตสาหกรรม เปิดสอนวชิาเฉพาะ
ทางด้านเครือ่งกล โยธา และไฟฟ้า

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

เซน็ทรัล กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์ 
และกรกฎาคม

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

โอ๊คแลนด์:  
มกราคม มนีาคม  
มถินุายน 
สงิหาคม  
และตลุาคม 
ดะนิดนิ: 
กมุภาพันธ์

3 ปี

3 ปี

1 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

2 ปี

6 เดอืน

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

20,310 
ดอลลาร์

20,200^ 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

6,490 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

20,800^ 
ดอลลาร์

5.0

6.0

6.0

6.0

6.0

ค่าธรรมเนียม

รอยืนยัน

(เชือ่มโยงไปยังอนุปรญิญาสาขาวศิวกรรมศาสตร์)



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Certificate in Snowsport Instructing (Ski) or (Snowboard) (ระดับ 4)

Diploma in Outdoor Leadership and Management (ระดับ 5)

Diploma in Applied Sport and Exercise Leadership (ระดับ 5)

Bachelor of Applied Science (Physical Activity, Health and Wellness) (ระดับ 7)

Graduate Diploma in Applied Science (Specialty) (ระดับ 7)

กีฬาและการผจญภัย
ค่าธรรมเนียม

ชอบความลาดชนัท่ีปกคลุมด้วยหิมะมากใช่ไหม? โปรแกรมเชงิปฏบัิตน้ีิมเีทือกเขาเซาเทิร์นแอลป์เป็นห้องเรยีนและ
สอนโดยพนักงานผู้มากด้วยประสบการณ์ของ Cardrona Alpine Resort

เรียนโปรแกรมท่ีเตม็ไปด้วยกจิกรรมการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรมิความแข็งแกร่งและพัฒนาทักษะของคุณด้านเทคนิค 
วชิาชพี และด้านการให้แนวทางและการเป็นผู้น�าในกจิกรรมกลางแจ้งท่ีหลากหลาย

โปรแกรมเน้นการลงมอืปฏบัิตอัินเป็นนวตักรรมน้ีเปิดสอนเฉพาะทาง 2 สาขา คือ: การจดัการกฬีา และการฝึกสอน
หรอืการฝึกส่วนบุคคลและการก�าหนดการออกก�าลังกาย ช่วยผู้คนให้มชีวีติท่ีมสีขุภาพแขง็แรงขึน้และบรรลุเป้าหมาย
ด้านสขุภาพและความแข็งแรงของร่างกายของตนเอง โปรแกรมน้ีมกีารให้ท�างานจรงิหรอืฝึกประสบการณ์ท�างาน
เป็นระยะเวลาพอสมควร

หากคุณคาดหวงัประกอบอาชพีในสายวทิยาศาสตร์การกฬีา สขุภาพ และความเป็นอยู่ท่ีด ีคุณวฒุน้ีิจะพาคุณไปให้ถงึ
เป้าหมายน้ัน หรือคุณสามารถใช้โปรแกรมน้ีเป็นแรงส่งไปสูก่ารศึกษาระดบัหลังปรญิญาโทกไ็ด้

เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือให้ได้รับการจ้างงานในอตุสาหกรรมกฬีา สขุภาพ และความเป็นอยู่ท่ีด ีโปรแกรมอันน่าตืน่
เต้นน้ีเปิดสอนสาขาเฉพาะ 3 สาขา คือ: กจิกรรมทางกาย สขุภาพ และความเป็นอยู่ท่ีด ีการวเิคราะห์การเคล่ือนไหว
และสมรรถภาพ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

ดะนิดิน

เซน็ทรัล

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

กมุภาพันธ์

พฤษภาคม

3 ปี

2 ปี

2 ปี

1 ปี

18 สปัดาห์ 5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

20,800 
ดอลลาร์

19,000^ 
ดอลลาร์

19,000^ 
ดอลลาร์

20,030^ 
ดอลลาร์

20,030 
ดอลลาร์

กฬีาและการผจญภยั
กฬีา
รวมถงึกจิกรรมทางกาย สขุภาพ และ
ความเป็นอยู่ท่ีด ีการจดัการและการ
ฝึกสอน การฝึกส่วนบุคคล การพัฒนา
ความแข็งแรงของร่างกาย การวเิคราะห์
สมรรถภาพและการเคล่ือนไหว

การผจญภยั
รวมถงึความเป็นผู้น�าในกจิกรรมกลางแจ้ง
กฬีาหิมะ ความปลอดภยัจากหิมะถล่ม

* ก�าลังรอการอนุมัตขิัน้สดุท้ายของ NZQA      **ต่อหลักสตูร ระดบั หรอืภาคเรยีน      ^ ปีแรกเท่าน้ัน       รอยืนยัน: โปรดด ูwww.op.ac.nz



ช่ือโปรแกรม วิทยาเขต วันเร่ิมเรียน ระยะเวลา IELTS

Graduate Diploma in Sustainable Practice (ระดับ 7)

Graduate Diploma in Professional Practice (ระดับ 7)

Master of Professional Practice (ระดับ 9)

www.capablenz.co.nz

ค่าธรรมเนียม

รบัความรู้เพ่ือส่งเสริมและน�าความเป็นผู้น�าท่ีย่ังยืนไปใช้ในชมุชนและสถานปฏบัิตงิานของคุณ พิจารณาผลกระทบ
ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และสิง่แวดล้อมท่ีมต่ีอความย่ังยนื โปรแกรมน้ีก�าหนดให้เรยีนวชิาบงัคบัเป็นชดุ

คุณคือผู้ประกอบวชิาชพีท่ีมปีระสบการณ์และท�างานเตม็เวลาซึง่ก�าลังพบกบัความท้าทายอันซบัซ้อนในสถานปฏบัิติ
งานใช่หรอืไม่? โปรแกรมอันเป็นนวตักรรมน้ีใช้ความท้าทายในชวีติจรงิเพ่ือสร้างพ้ืนฐานของการเรยีนรู้ของคุณ
และคุณจะต้องท�าโครงการท่ีเน้นงานส่วนใหญ่ท่ีมคุีณค่าต่อนายจ้างหรอืชมุชนในวงกว้าง โปรแกรมน้ีช่วยคุณบรรลุ
คุณวฒุด้ิานวชิาการขณะเดยีวกนักเ็พ่ิมพูนความรูด้้านวชิาชพีของคุณผ่านการท�างานและในการท�างาน

โปรแกรมท่ีไม่เหมอืนใครน้ีให้คณุก้าวหน้าด้านโอกาสในการประกอบวชิาชพีในประเทศของคุณ หรอืรบั
ประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมทางธรุกจิของนิวซแีลนด์ โดยเน้นการพัฒนาเฉพาะด้านและเป้าหมายนวตักรรมการ
ท�างานของคุณโดยใช้เป้าหมายในชวีติจรงิเป็นพ้ืนฐานของการเรยีนรูข้องคณุ โปรแกรมน้ีสอนโดย Capable NZ 
โดยใช้สิง่อ�านวยความสะดวกของ Auckland International Campus ของ โอตาโก โพลีเทคนิค

ดะนิดิน 
นอกวิทยาเขต

ดะนิดนิ 
โอ๊คแลนด์

นอกวิทยาเขต

ยืดหยุ่นได้

ยืดหยุ่นได้

เวลาใดกไ็ด้

2 ปี

1 ปี

ยืดหยุ่นได้ 6.0

6.5

6.5

18,100 
ดอลลาร์

18,100 
ดอลลาร์

32,960 
ดอลลาร์

การปฏบัิตอิย่าง
ย่ังยืน
ส�าหรับผู้ที่มุ่งเน้นอนาคต โปรแกรม
เหล่านี้ตรงตามความต้องการที่ก�าลัง
เพิ่มขึ้นส�าหรับแนวทางเชิงกลยุทธ์
ใหม่ๆ ต่อปัญหาที่พบทั่วโลก
เมือ่เรียนท่ีศูนย์การปฏบิติัอย่างย่ังยืน 
(Centre for Sustainable Practice) 
คุณจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ี
ท�างานเพ่ือเข้าใจความท้าทายและโอกาส
ท่ีองค์กรต่างๆ เผชญิอยู่ในปัจจบัุน และ
น�าทางไปสูผ่ลลัพธ์ท่ีดท่ีีสดุ

ท�าให้ทักษะของคุณได้รบั
การยอมรบัเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชพีของคุณ
Capable NZ ให้การยอมรบัผู้ประกอบวชิาชพีหลาย
คนท่ีมคีวามรูแ้ละทักษะอย่างลึกซึง้เกีย่วกบัสถาน
ประกอบการแต่อาจไม่มเีอกสารรองรบั



Otago Polytechnic
campuses

Wellington

Queenstown

Central 
campus

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

Christchurch

เรียนรูจ้าก
สิง่ท่ีเป็นแรง
บันดาลใจ
ของคุณ

ท�างานในอาชีพท่ีคุณจะรัก!
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โทรจากต่างประเทศ +64 3 477 3014
โทรจากในนิวซแีลนด์ 0800 762 786
อีเมล international@op.ac.nz
เย่ียมชมเราท่ี www.op.ac.nz


