
เส้นทางตรงของทา่นสู่

มหาวทิยาลัยแคนเทอร์เบอร่ี
ไครซ์เชิร์ช นิวซีแลนด์

เอกสารหลกัสตูรนานาชาติ
ประจ�าปี 2018

วทิยาลัยนานาชาต ิUC (UCIC)
UCIC เปิดสอนหลกัสตูรปทูางทางการศกึษาในนิวซีแลนด์ท่ีมี
ประวตัคิวามส�าเร็จของนกัศกึษาทัว่โลกมาเป็นเวลากวา่ 22 ปี
แล้ว สถาบนัของเราตัง้อยูใ่นวิทยาเขตหลกัของมหาวิทยาลยั
แคนเทอร์เบอร่ี (UC) นกัเรียนของเราสามารถเข้าถงึสิง่อ�านวย
ความสะดวกท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลกหลายแหง่ของเราได้ระหวา่งท่ี
ศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรท่ีไมเ่หมือนใครและการให้ความชว่ยเหลอื
อยา่งเตม็ท่ีของเรา

• เส้นทางท่ีรับประกนัสูก่ารศกึษาระดบัปริญญาของ
มหาวิทยาลยัระดบัโลกแคนเทอร์เบอร่ี

• การเรียนการสอนสไตล์ UCIC มีความเหมาะสมส�าหรับ
นกัศกึษานานาชาต ิเพราะมีจ�านวนนกัเรียนตอ่ห้องน้อย มี
บคุลากรผู้มีประสบการณ์ และมีการสนบัสนนุการเรียนรู้
เพ่ิมเตมิ

• เตรียมตวัให้พร้อมกบัชีวิตนกัศกึษาท่ีไมห่ยดุน่ิง ความเป็น
กนัเอง และความกลมกลนืกนั! เรามีชมรมและสมาคม
นกัศกึษามากกวา่ 140 แหง่ในวิทยาเขตของเรา หาเพ่ือน ท�า
กิจกรรมกบัชมุชน สนกุกบังานอดเิรกท่ีทา่นชอบ หรือค้นพบ
งานอดเิรกใหม!่

• หลกัสตูรถ่ายโอนสูม่หาวิทยาลยัของ UCIC (UTP) เป็นเส้น
ทางท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษและให้การสนบัสนนุอยา่งเตม็
ท่ีท่ีสามารถชว่ยประหยดัเวลาและคา่ใช้จา่ยของนกัศกึษา
ได้เม่ือเทียบกบัหลกัปทูางแบบธรรมดาอ่ืนๆ ในประเทศ
นิวซีแลนด์ 

มหาวทิยาลัยแคนเทอร์เบอร่ี (UC)
มหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ี (The University of 
Canterbury) เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศนิวซีแลนด์ เรามีประสบการณ์กวา่ 140 ปีในการสง่มอบ
วฒิุการศกึษาระดบัโลก มหาวิทยาลยั UC ตัง้อยูใ่นวิทยาเขต 
Ilam อนังดงามซึง่มีกิจกรรมท่ีเป็นแหลง่ของแรงบนัดาลใจ
มากมายส�าหรับนกัศกึษาของ UC

• UC ถกูจดัอนัดบัให้เป็นมหาวิทยาลยัดีเดน่ตดิอนัดบัหนึง่
เปอร์เซน็ต์แรกของมหาวิทยาลยัทัว่โลก (จากการจดัอนัดบัของ 
QS World ปี 2017)

• เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา – เรามี
วิชาเรียนมากกวา่ 2,500 วิชา หลกัสตูรกวา่ 100 สาขาใน
วิทยาลยัทัง้ห้าแหง่ของเรา

• ปริญญาของเราได้รับการยอมรับและรับรองในระดบั
นานาชาติ

• หลกัสตูรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างของเราตดิอนัดบั 1% 
แรกของโลก (จากการจดัอนัดบัของ QS World ปี 2017)

• ตัง้อยูใ่นวิทยาเขตท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ในประเทศนิวซีแลนด์
ตามขนาดท่ีดนิ – เราเป็นสถาบนัพร้อมท่ีพกัท่ีมีนกัศกึษากวา่ 
2,000 คนอาศยัอยูใ่นหอพกันกัศกึษาของ UC

• บณัฑิตของ UC พร้อมส�าหรับโลกใบนีด้้วยโครงการ UC 
Careers และโอกาสการฝึกงาน

เมืองไครซ์เชิร์ช
เมืองไครซ์เชิร์ช (Christchurch City) ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวนั
ออกของเกาะใต้ ใกล้กบัทัง้ทะเลและภเูขา เป็นหนึง่ในไมก่ี่แหง่
ในโลกนีท่ี้ทา่นสามารถเลน่สกีและโต้คลืน่ในวนัเดียวกนัได้ 
ไครซ์เชิร์ชเป็นเมืองท่ีมีสสีนัและไมห่ยดุน่ิง เป็นเมืองท่ีมีการจดั
งานหลากหลายอยา่งตลอดทัง้ปี

• เมืองไคร์ซเชิร์ชเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศนิวซีแลนด์ และมีจ�านวนคนท�างานในภาคมลูคา่สงู
มากกวา่ทกุเมืองในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์

• ช้อปปิง้ ทานอาหาร และสนกุให้เตม็ท่ี! เดนิชมศลิปะบนถนน
ในตวัเมืองอนังดงาม ร้านค้าชัว่คราว หอศลิป์ และชีวิตกลาง
คืนอนัครึกครืน้ของเรา! !

• การผจญภยัรอทา่นอยู ่ทิวทศัน์อนังดงาม สกีรีสอร์ท ธาร
น�า้แขง็ ป่าฝน ชายหาดอนังดงาม และภเูขาอนังามสงา่ 
ไครซ์เชิร์ชคือประตสููท่กุอยา่งท่ีกลา่วมานี!้

• ไคร์ซเชิร์ชมีสนามบนินานาชาตเิป็นของตวัเอง – ขบัรถเพียง
แค ่10 นาทีจากวิทยาเขต UC ก็ถงึแล้ว สนามบนิแหง่นีใ้ห้
บริการคนเกือบหกล้านคนตอ่ปีทัง้เข้าและออกจากเมืองนี ้
(christchurchairport.co.nz)

นักศกึษาของ UCIC, อาคาร Matariki, วทิยาเขต UC
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UCIC จะพาท่านไปที่ใด?
วิทยาลยันานาชาต ิUC (UCIC) จะชว่ยนกัศกึษาให้กลายเป็นผู้ เรียนรู้
ท่ีกระตือรือร้น รู้สกึเป็นอิสระ และสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตอ่เน่ือง
ตลอดชีวิต 

หลกัสตูรของ UCIC ออกแบบมาเพ่ือปทูางนกัศกึษาสูปี่ท่ีหนึง่หรือสอง
ของระดบัปริญญาท่ี UC พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุและเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็น
ส�าหรับนกัศกึษาเพ่ือความส�าเร็จในการเรียนรู้ของพวกเขา 

ดขู้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั UCIC ได้ท่ี ucic.ac.nz หรือตดิตอ่เราท่ี 
info@ucic.ac.nz

 

นกัศกึษา UCIC, วิทยาเขต UC

รายได้ของบณัฑติ
การคาดการณ์ด้านการจ้างงานในแตล่ะสาขาตอ่ไปนีมี้
แนวโน้มท่ีดี เน่ืองจากความขาดแคลนแรงงานและความ
ต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้   
(careers.govt.nz/jobs/whats-happening-
in-the-job-market).

วศิวกรรม  $50-$110K

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  $58-$120K

เทคโนโลยีสารสนเทศ  $70-$125K

ผู้จดัการโครงการ/ธุรกจิ  $55-$135K

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
นิวซีแลนด์และไคร์ซเชิร์ชก�าลงัไปได้ดีเม่ือเทียบกบั
ประเทศอ่ืน (cdc.org.nz ข้อมลูของเดือนมีนาคม 
2015)

สหรัฐอเมริกา          2.4%

สหราชอาณาจกัร     2.7%

ออสเตรเลีย             2.7%

นิวซีแลนด์               3.2% 

ไคร์ซเชร์ิช  
4.2%
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มัธยมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ UC

UTP

ประกาศนียบัตรหลักสูตรปรับพ้ืนฐาน

=

ปีสุดท้ายหรือเทียบเท่า

ปี 1

ปี 2

ปริ
ญ

ญ
าต

รี

ปี 3

ปริญญาของท่าน

ปี 4 / เกียรตินิยม (เลือกได้)*

นกัศกึษา UCIC, วิทยาเขต UC นกัศกึษา UCIC, HitLab, วิทยาเขต UC

นกัศกึษา UCIC, วิทยาเขต UC
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หลักสูตรต่างๆ ของ UCIC
หลกัสตูรท่ีวิทยาลยันานาชาตขิอง UC (UCIC) นัน้อยูภ่ายใต้ความควบคมุของมหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ี 
เพ่ือยืนยนัวา่คณุภาพทางวิชาการและการเตรียมพร้อมส�าหรับนกัศกึษาของเราจะดีท่ีสดุ

ทกุหลกัสตูรจะสอนท่ีวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัแคนเทอร์ 
เบอร่ี โดยนกัศกึษาจะมีสทิธ์ใช้สิง่อ�านวยความสะดวกระดบั
โลกหลายอยา่งของ UC เพ่ือความสะดวกในการปรับตวัสูชี่วิต
มหาวิทยาลยัในประเทศใหม ่UCIC จงึมีจ�านวนนกัเรียนตอ่ห้อง
น้อย เราใสใ่จและสนบัสนนุนกัศกึษาเป็นการสว่นตวั และชว่ย
เหลอืนกัศกึษาให้ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหมท่ี่
มีสามภาคเรียนในหนึง่ปีการศกึษา

ประกาศนียบตัรหลักสูตรปรับพืน้ฐาน
ประกาศนียบตัรหลกัสตูรปรับพืน้ฐาน 
(Foundation Studies Certificate) 
ออกแบบมาเพ่ือชว่ยเช่ือมตอ่ชอ่งวา่ง

ระหวา่งระดบัมธัยมศกึษากบัการเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลยั มีสภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุและให้

ความชว่ยเหลอื นกัศกึษาจะได้เรียนในแปดวิชา

เรียนเพ่ือเตรียมพวกเขาให้พร้อมส�าหรับการเรียน

ตอ่ในระดบัปริญญาของมหาวิทยาลยัแคน 

เทอร์เบอร่ีตามท่ีพวกเขาสนใจ

ประเภทหลักสูตร

ระดบัก่อนปริญญาตรี

เร่ิมเรียน

กมุภาพนัธ์ มิถนุายน ตลุาคม

ระยะเวลา

สองภาคเรียน

 

เพื่อเรียนต่อใน

เพ่ือเข้าเรียนในระดบัปริญญาทกุสาขาของมหาวิทยาลยัแคน 
เทอร์เบอร่ี เชน่ ศลิปกรรม ธรุกิจ วิศวกรรม ครุศาสตร์ นิตศิาสตร์ 
อาชญาวิทยา วิจิตรศลิป์ ดนตรี สงัคมสงเคราะห์ การฝึกสอน
กีฬา พยาธิวิทยาภาษาการพดูพร้อมเกียรตนิิยม การสอนและ
การเรียนรู้ การออกแบบผลติภณัฑ์และวิทยาศาสตร์

เม่ือศกึษาจบแล้ว นกัศกึษาจะได้เรียนตอ่ในชัน้ปีท่ีหนึง่ในระดบั
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ีหรือหลกัสตูร UTP ท่ี
เก่ียวข้องของ UCIC

หลักสูตรถ่ายโอนสู่มหาวทิยาลัย (UTP)
หลกัสตูรถ่ายโอนสูม่หาวิทยาลยั (University 
Transfer Programme - UTP) เทียบ

เทา่กบัชัน้ปีท่ีหนึง่ของระดบัปริญญาตรีท่ี

เก่ียวข้องของมหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ี 

ออกแบบมาเพ่ือให้การสนบัสนนุทางวิชาการและ

ภาษาเพ่ิมเตมิแก่นกัศกึษาในปีแรกของการศกึษา

ท่ีมีความส�าคญั 

นกัเรียนจะได้เรียนแปดวิชาเรียนตลอด 12 เดือน

เม่ือเรียนจบหลกัสตูร UTP แล้ว นกัเรียนจะได้เรียนตอ่ในชัน้ปีท่ี
สองของระดบัปริญญาของตนท่ี UC โดยตรง*

UTP: พาณิชยกรรม
ปริญญาตรีสาขาพาณิชยกรรมสามารถน�าไป

ใช้ได้ในเกือบทกุสาขาอาชีพ และยงัเป็นพืน้ฐาน

ความรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับอาชีพด้านการจดัการและ

ผู้ ท่ีต้องการจะเร่ิมต้นธรุกิจของตนเอง นกัเรียน

ท่ีเลอืกเรียนสาขาพาณิชยกรรมท่ี UC นี ้จะมี

โอกาสได้รับความรู้จากโลกแหง่ความเป็นจริง

ผา่นการฝึกงานและการแขง่ขนัตา่งๆ ในวิทยาลยั

ธรุกิจและกฎหมายท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลกของ 
UC

ประเภทหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

เร่ิมเรียน

กมุภาพนัธ์ มิถนุายน ตลุาคม

ระยะเวลา

สามภาคเรียน

ภาควชิาที่เปิดสอน

• การบญัชี

• เศรษฐศาสตร์

• การเงิน

• การจดัการทรัพยากรมนษุย์

• ธรุกิจนานาชาติ

• การจดัการ

• การตลาด

• การด�าเนินงานและการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

• ยทุธศาสตร์และการเป็นเจ้าของกิจการ

นกัศกึษา UCIC, อาคาร John Britten, วิทยาเขต UC
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* ข้อก�าหนดการจบการศกึษาในหลกัสตูรของ UCIC 
และการเรียนตอ่ในมหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ีนัน้จะ

แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหลกัสตูร ทา่นสามารถ

สอบถามข้อมลูลา่สดุท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศกึษา

ของทา่นได้โดยติดตอ่เราหรือดท่ีู info.ucic.ac.nz

UTP: วศิวกรรม
วิศวกรรมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการแก้ปัญหาและ

ความคดิสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมของ UC ได้
รับการยอมรับและรับรองในระดบัโลก หลกัสตูร

ของเรามีคณุภาพดีท่ีสดุหนึง่เปอร์เซน็ต์แรกของ

โลก บณัฑิตสาขาวิศวกรรมของ UC หางานได้

อยา่งรวดเร็วและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

นกัเรียนของเราจะได้ฝึกงานโดยเป็นสว่นหนึง่

ของปริญญาของพวกเขา ท�าให้บณัฑิตของเรา

มีทกัษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับโลกแหง่ความจริงและมี

โอกาสได้ท�างานหลงัจากจบการศกึษา

ประเภทหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

เร่ิมเรียน

กมุภาพนัธ์และตลุาคม

ระยะเวลา

สามภาคเรียน

ภาควิชาท่ีเปิดสอน

• วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

• วิศวกรรมโยธา

• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

• วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

• วิศวกรรมป่าไม้

• วิศวกรรมเคร่ืองกล

• วิศวกรรมเมคคาทรอนิส์

• วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ

UTP: วทิยาศาสตร์
นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ของเรามีความ

สามารถระดบัโลกและได้เรียนรู้ในสถานีภาค

สนามทัว่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์และ 

แอนตาร์กตกิา นกัเรียนจะได้ใช้งานห้องวิจยัท่ี

ล�า้สมยั ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ท่ีเปิด 24 
ชัว่โมง และแหลง่ความรู้เฉพาะทางในห้องสมดุ 

บณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์ของ UC มีความ

เช่ียวชาญด้านการแก้ปัญหา การท�างานเป็นทีม 

และการสือ่สาร

ประเภทหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

เร่ิมเรียน

กมุภาพนัธ์ มิถนุายน ตลุาคม

ระยะเวลา

สามภาคเรียน

เพื่อเรียนต่อใน

วิทยาศาสตร์ทัว่ไปและวิทยาศาสตร์กายภาพ

ภาควชิาที่เปิดสอน

• ชีวเคมี

• ชีววิทยา

• เคมี

• วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

• ภมิูศาสตร์

• ธรณีวิทยา

• คณิตศาสตร์

• ฟิสกิส์

• สถิตศิาสตร์

การเรียนในต่างประเทศ
หลกัสตูร “การเรียนในตา่งประเทศ” (Study 
abroad) เป็นหลกัสตูรหนึง่ภาคเรียนท่ีออกแบบ

มาเพ่ือให้นกัศกึษาได้สมัผสักบัชีวิตนกัศกึษาใน 

UCIC นกัศกึษาจะสามารถเลอืกวิชาเรียนทาง

วิชาการสามวิชาจากหนึง่สาขา เพ่ือสมัผสักบัการ

ศกึษาท่ีดีท่ีสดุในประเทศนิวซีแลนด์

ประเภทหลักสูตร

ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั

เร่ิมเรียน

กมุภาพนัธ์ มิถนุายน ตลุาคม

ระยะเวลา

หนึง่ภาคเรียน

เพื่อเรียนต่อใน

พาณิชยกรรม วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์

นกัศกึษาจะสามารถโอนหนว่ยกิตจากวิชาเรียนของตนไปยงั
มหาวิทยาลยัท่ีบ้านเกิดหรือประเทศอ่ืนได้
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ข้อก�าหนดการเข้าเรียนทางวชิาการ

เง่ือนไขการเข้าเรียนในหลกัสตูร UTP โดยทัว่ไปคือต้องส�าเร็จการศกึษาชัน้ปีท่ี 12 (ม.6) ในระดบัมธัยมศกึษา
หรือเทียบเทา่ (เทียบเทา่กบัชัน้ปีท่ี 13 ในระบบการศกึษาของนิวซีแลนด์) 
วฒิุการศกึษาตอ่ไปนีย้งัไมค่รบถ้วน ดงันัน้ถ้าทา่นจบวฒิุการศกึษาอ่ืนนอกเหนือจากนี ้กรุณาสง่รายละเอียดมายงั
ฝ่ายรับเข้าเรียนของ UCIC ท่ี info@ucic.ac.nz เพ่ือขอค�าปรึกษา
ประเทศ/
ภมูภิาค ประกาศนียบตัรหลักสูตรปรับพืน้ UTP: พาณิชยกรรม/วทิยาศาสตร์* UTP: วศิวกรรม

ออสเตรเลีย เรียนจบชัน้ปีท่ี 11 พร้อมเกรดท่ียอมรับได้ (Acceptable) เรียนจบชัน้ปีท่ี 12 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 65% ในวิชาท่ีเก่ียวข้อง เรียนจบชัน้ปีท่ี 12 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 70% ในวิชาท่ีเก่ียวข้อง (และ
อยา่งน้อย 70% ในวิชาคณิตศาสตร์)

บราซลิ Certificado Conclusao de 2 Grau ด้วยเกรด 6 Certificado de Ensino Medio ด้วยคะแนนเฉลีย่ 7.0 ใน 3 
วิชาทางวิชาการ

Certificado de Ensino Medio ด้วยคะแนนเฉลีย่ 7.0 ใน 3 
วิชาทางวิชาการ

จนี เรียนจบชัน้ Senior Middle 2 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 70% ใน 4 
วิชาทางวิชาการ

Senior Middle 3 – ได้คะแนนเฉลีย่ 70% ใน 4 วิชาทาง
วิชาการท่ีไมร่วมองักฤษ จีน การเมืองส�าหรับหลกัสตูร UTP: 
พาณิชยกรรม
ได้ 75% ในสีวิ่ชาส�าหรับหลกัสตูร UTP: วิทยาศาสตร์
ยอมรับผลการสอบ Gaokao กรุณาสอบถามเกณฑ์ด้านเกรดจาก
ฝ่ายรับนกัศกึษา

Senior Middle 3 – ได้คะแนนเฉลีย่ 80% ใน 4 วิชาทาง
วิชาการท่ีไมร่วมองักฤษ จีน การเมือง
ยอมรับผลการสอบ Gaokao กรุณาสอบถามเกณฑ์ด้านเกรดจาก
ฝ่ายรับนกัศกึษา

โคลอมเบยี เรียนจบ Bachillerato Academico โดยมีคะแนนเฉลีย่อยา่ง
น้อย 65%
คนท่ีเรียนจบ Bachillerato Technico จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีไป

เรียนจบ Bachillerato Academico โดยมีคะแนนเฉลีย่อยา่ง
น้อย 70%

เรียนจบ Bachillerato Academico โดยมีคะแนนเฉลีย่อยา่ง
น้อย 75%

ฟิจิ เรียนจบ Form 6 School Leaving Certificate
ด้วยคะแนนรวมอยา่งน้อย 260

เรียนจบ School Leaving Certificate, Form 7 ด้วยเกรด 
C ในวิชาภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ และผา่นวิชาอ่ืนทกุวิชาด้วย
คะแนนรวมอยา่งน้อย 240

เรียนจบ School Leaving Certificate, Form 7 ด้วยเกรด 
B ในวิชาภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ และผา่นวิชาอ่ืนทกุวิชาด้วย
คะแนนรวมอยา่งน้อย 240

ฮ่องกง เรียนจบชัน้ Senior Secondary 2 และได้เกรดผา่นเกณฑ์ในสี่
วิชาทางวิชาการ
ได้เกรดผา่นเกณฑ์ในวิชาทางวิชาการระดบั IGCSE/O ท่ีเก่ียวข้อง
สีวิ่ชา

อนปุริญญาฮอ่งกงระดบัมธัยมศกึษา (HKDSE) อยา่งต�า่ 7 แต้มจาก
สามวิชา หรืออยา่งต�า่ 2 แต้มจาก 2 ระดบั GCE A โดยผา่นใน 2 
วิชาทางวิชาการ หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 วิชาระดบั AS

อนปุริญญาฮอ่งกงระดบัมธัยมศกึษา (HKDSE)
ระดบั 4 หรือสงูกวา่ในวิชาคณิตศาสตร์หลกัและระดบั 2 หรือสงูกวา่
ในคณิตศาสตร์ 1 และ/หรือคณิตศาสตร์ 2, ฟิสกิส์และวิชาทางวิชาการ
อีกหนึง่วิชา (นกัเรียนท่ีเกรดวิชาคณิตศาสตร์ต�า่กวา่เกณฑ์อาจได้รับ
พิจารณาให้เข้าเรียนได้เป็นกรณีไป) หรืออยา่งต�า่ 4 แต้มจาก 2 GCE 
ระดบั A และผา่น 3 วิชาทางวิชาการ หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 วิชา
ระดบั AS

อนิเดยี เรียนจบชัน้ปีท่ี 10 ด้วยคะแนนตัง้แต ่65% ขึน้ไปจากสีวิ่ชาทาง
วิชาการในประกาศนียบตัรการสอบชัน้มธัยมศกึษาของอินเดีย 
(CISCE) หรือการสอบมธัยมศกึษาของอินเดีย (CBSE); หรือเรียน
จบชัน้ปีท่ี 10 ด้วยคะแนนตัง้แต ่70% ขึน้ไปจากสีวิ่ชาทางวิชาการใน
ประกาศนียบตัรชัน้มธัยมศกึษาภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ
มธัยมศกึษาท่ีได้รับการยอมรับ; หรือประกาศนียบตัรขัน้สงูของอินเดีย
หรือประกาศนียบตัรชัน้มธัยมปลายด้วยคะแนน 50% ขึน้ไปในสี่
วิชาทางวิชาการ

ประกาศนียบตัรขัน้สงูของอินเดียหรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอน
ปลายทกุชนิดท่ีมีคะแนนตัง้แต ่60% ขึน้ไปในสีวิ่ชา

ประกาศนียบตัรขัน้สงูของอินเดียหรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอน
ปลายทกุชนิดท่ีมีคะแนนตัง้แต ่65% ขึน้ไปในสีวิ่ชา

อนิโดนีเซีย SMU II พร้อมด้วยเกรดเฉลีย่ตัง้แต ่7.0 ขึน้ไปหรือเรียนจบ SMU 
III

SMU3/การสอบระดบัประเทศ – เกรดเฉลีย่ 7.0 ขึน้ไปใน 4 วิชา
ทางวิชาการ

SMU3/การสอบระดบัประเทศ – เกรดเฉลีย่ 8.0 ขึน้ไปใน 4 วิชา
ทางวิชาการ

หลักสูตร IB
(International
Baccalaureate)

ชัน้ปี 1 ของ IB โดยมีเกรดยอมรับได้ อยา่งน้อย 20 แต้มในหนว่ยการเรียน IB 6 หนว่ย ในกรณีท่ีเรียนจบ
ประกาศนียบตัร IB (หรือน้อยกวา่ 6 วิชา) อาจจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีไป

อยา่งน้อย 22 แต้มในหนว่ยการเรียน IB 6 หนว่ย ในกรณีท่ีเรียนจบ
ประกาศนียบตัร IB (หรือน้อยกวา่ 6 วิชา) อาจจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีไป

ญ่ีปุ่น โรงเรียนมธัยมปลายทัว่ไป: ปี 2 โดยได้เกรดเฉลีย่ 3; หรือเรียนจบปี 3 โรงเรียนมธัยมปลายทัว่ไป (Kotogakko), ปี 3 โดยได้เกรดเฉลีย่ 
2.5-3

โรงเรียนมธัยมปลายทัว่ไป (Kotogakko), ปี 3 โดยได้เกรดเฉลีย่ 4

มาเลเซีย SPM, Form 5 หรือ UEC โดยผา่นวิชาทางวิชาการอยา่งน้อย 
4 วิชา

STPM โดยผา่น 2 วิชาทางวิชาการ; หรือ UEC ท่ีมีเกรด B 2 ตวัและ
เกรด C 2 ตวั ; หรืออยา่งต�า่ 2 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A พร้อมผา่น
ใน 2 วิชาทางวิชาการ หรือระดบั A 1 วิชาและระดบั AS 2 วิชา

STPM โดยผา่น 2 วิชาทางวิชาการ; หรือ UEC ท่ีมีเกรด B 3 ตวัและ
เกรด C 1 ตวั ; หรืออยา่งต�า่ 4 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A หรือระดบั 
A 1 วิชาและระดบั AS 2 วิชา
หลกัสตูรปรับพืน้ฐานมหาวิทยาลยัสาขาวิศวกรรมของเทเลอร์ – เรียน
จบโดยได้เกรดตัง้แต ่B- ขึน้ไปในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสกิส์ และเคมี

พม่า เรียนจบชัน้ปีท่ี 11 หรือเทียบเทา่ (สอบเข้ามหาวิทยาลยั) เรียนระดบัอดุมศกึษาท่ีได้รับการยอมรับมา 1 ปีพร้อมด้วยเกรดเฉลีย่ 
60%

เรียนระดบัอดุมศกึษาท่ีได้รับการยอมรับมา 1 ปีพร้อมด้วยเกรดเฉลีย่ 
70%

นิวซีแลนด์ NCEA: 12 หนว่ยกิตในวิชาทัง้สามวิชาท่ีได้รับอนมุตัท่ีิระดบั 2 NCEA: อยา่งต�า่ 10 หนว่ยกิตในวิชาทัง้สามวิชาท่ีได้รับอนมุตัท่ีิ
ระดบั 3

NCEA: อยา่งต�า่ 12 หนว่ยกิตในวิชาฟิสกิส์และคณิตศาสตร์แตล่ะ
วิชา (รวมทัง้ 91578 – การหาอนพุนัธ์และ 91579 – การอินทิเกรต) 
และ 12 เครดติท่ีระดบั 3 ในวิชาอ่ืน

ฟิลปิปินส์ เรียนจบชัน้ปีท่ี 11 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 80% ในวิชาทางวิชาการท่ี
เก่ียวข้อง

อนปุริญญามธัยมศกึษาด้วยคะแนนเฉลีย่ 75% ในวิชาทางวิชาการ
ของชัน้ปีท่ี 12 ท่ีเก่ียวข้อง

อนปุริญญามธัยมศกึษาด้วยคะแนนเฉลีย่ 85% ในวิชาทางวิชาการ
ของชัน้ปีท่ี 12 ท่ีเก่ียวข้อง

รัสเซีย เรียนจบอนปุริญญามธัยมศกึษา: ด้วยเกรดเฉลีย่ 3.0 Attestat ด้วยเกรดเฉลีย่ 3.5 ขึน้ไปใน 4 วิชาทางวิชาการ Attestat ด้วยเกรดเฉลีย่ 4.0 ขึน้ไปใน 4 วิชาทางวิชาการ

สงิคโปร์ ระดบั O: ได้เกรดผา่นเกณฑ์ใน 4 วิชาท่ีเก่ียวข้อง ระดบั N (สาย
วิชาการ): เรียนจบด้วยคะแนนรวม 8 แต้มขึน้ไปในสามวิชาทาง
วิชาการ

อยา่งต�า่ 2 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A พร้อมผา่น 2 วิชาทางวิชาการ 
(ระดบั H2) หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 วิชาระดบั AS; หรือเรียนไป
แล้วสองปีจากหลกัสตูรอนปุริญญา 3 ปีในสถาบนัโปลเีทคนิคท่ีได้รับ
การยอมรับ สว่นนกัเรียนท่ีเพ่ิงเรียนได้หนึง่ปีในหลกัสตูรอนปุริญญา 3 
ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

อยา่งต�า่ 4 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A (ระดบั H2) หรือ 1 วิชา
ระดบั A และ 2 วิชาระดบั AS; หรือเรียนไปแล้วสองปีจากหลกัสตูร
อนปุริญญา 3 ปีในสถาบนัโปลเีทคนิคท่ีได้รับการยอมรับ สว่นนกัเรียน
ท่ีเพ่ิงเรียนได้หนึง่ปีในหลกัสตูรอนปุริญญา 3 ปีจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีไป
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ข้อก�าหนดด้านภาษาอังกฤษ

UCIC มีทางเลือกการศกึษาหลาก
หลายท่ีเหมาะสมกบัความต้องการ
ด้านภาษาองักฤษของแตล่ะคน 

นกัศกึษาท่ีต้องการเรียนภาษาองักฤษก่อนเร่ิมเรียนในหลกัสตูร
ของ UCIC จะสามารถเรียนองักฤษได้ในวิทยาเขตของเราท่ี 
CCEL ซึง่เป็นสถาบนัภาษาองักฤษท่ีเราเลอืกใช้ สถาบนั CCEL 
เปิดสอนหลกัสตูรท่ีออกแบบมาเพ่ือปรับพืน้ฐานของนกัเรียนเพ่ือ
เข้าเรียนท่ี UCIC และ UC โดยตรง

รายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัอตัราการอนมุตัวีิซา่นิวซีแลนด์
แบบแบง่ตามประเทศได้ท่ี:  www.immigration.govt.nz/
assist-migrants-and-students/assist-students/
international-markets/student-visa-approval-
rates

การสอบ/วุฒกิารศกึษา

หลักสูตรปรับพืน้ฐาน
หลักสูตรถ่ายโอนสู่มหาวทิยาลัย
การเรียนในต่างประเทศ

การสอบความสามารถภาษาองักฤษท่ีผา่นการรับรองให้เข้าเรียนใน 
UCIC ได้ส�าหรับพลเมืองทกุประเทศ

IELTS (วิชาการ) คะแนนรวม 5.5 คะแนนทกุแถบอยา่งน้อย 5.0 ขึน้ไป

การสอบ TOEFL แบบกระดาษ (pBT) 69 พร้อมด้วยคะแนนการเขียนอยา่งน้อย 14

การสอบ TOEFL ทางอินเทอร์เน็ต (iBT) 69 พร้อมด้วยคะแนนการเขียนอยา่งน้อย 20

การสอบภาษาองักฤษของแคมบริดจ์ - FCE หรือ FCE ส�าหรับโรงเรียน คะแนน 162 ห้ามต�า่กวา่ 154 ในทกุประเภททกัษะ

การสอบภาษาองักฤษของแคมบริดจ์ - OET (การสอบองักฤษเพ่ือวิชาชีพ) เกรด C ในทกุประเภทยอ่ย

ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษของนิวซีแลนด์ ระดบั 4 พร้อมค�ารับรองทางวิชาการ

การสอบภาษาองักฤษของ Pearson (วิชาการ) คะแนน 42 ขึน้ไป

การสอบ City & Guilds IESOL ผู้สือ่สาร B2 ท่ีมีคะแนนตัง้แต ่42

NCEA ระดบั 3 พร้อมการเข้าเรียนในมหาวิทยาลยั ได้รับวฒิุการศกึษาแล้ว

เราจะยอมรับผลการเรียนภาษาองักฤษจากวฒิุการศกึษาตอ่ไปนี ้
ถ้าทา่นเป็นพลเมืองของประเทศท่ีมีอตัราการอนมุตัวีิซา่นกัเรียนของ 
NZ ตัง้แต ่80% ขึน้ไปและมีจดหมายจากโรงเรียนเดมิของทา่นท่ีรับรอง
สิง่ตอ่ไปนี:้
การศกึษาจบในชัน้ประถมศกึษาทัง้หมดและศกึษาชัน้มธัยมอยา่งน้อย 3 ปี
ในโรงเรียนท่ีสอนโดยใช้ภาษาองักฤษหรือ
การศกึษาจบในชัน้มธัยมห้าปีในโรงเรียนท่ีสอนโดยใช้ภาษาองักฤษ

GCE ระดบั 'O' C

SPM ภาษาองักฤษ B

1119 ภาษาองักฤษ C

ภาษาองักฤษระดบัมธัยมของออสเตรเลยีชัน้ปีท่ี 12 65%

HKDSE ภาษาองักฤษระดบั 3

หลกัสตูร IB (International Baccalaureate) มาตรฐาน 5 หรือสงูกวา่ 4

เราจะยอมรับผลสอบความสามารถภาษาองักฤษตอ่ไปนีใ้นการเข้าเรียน
ถ้าทา่นเป็นพลเมืองของประเทศท่ีมีอตัราการอนมุตัวีิซา่นกัเรียนของ NZ 
ตัง้แต ่80% ขึน้ไป

การสอบ CCEL CPT* C+

*การสอบ CPT ตอ้งไดร้บัอนมุติัจาก NZQA

ประเทศ/
ภมูภิาค ประกาศนียบตัรหลักสูตรปรับพืน้ UTP: พาณิชยกรรม/วทิยาศาสตร์* UTP: วศิวกรรม

เกาหลีใต้ เรียนจบชัน้มธัยมปลายปี 2 ด้วยเกรดเฉลีย่ตัง้แต ่C ขึน้ไป อนปุริญญามธัยมศกึษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลีย่ 'C' (Mi) ใน 4 
วิชาทางวิชาการ

อนปุริญญามธัยมศกึษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลีย่ 'B' ใน 4 วิชา
ทางวิชาการ

ศรีลังกา GCE ระดบั O โดยผา่นอยา่งน้อย 4 อยา่งต�า่ 2 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 
วิชาระดบั AS หรือ 2 วิชาศรีลงัการะดบั A ด้วยเกรดอยา่งน้อย C

อยา่งต�า่ 4 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 
วิชาระดบั AS หรือ 2 วิชาศรีลงัการะดบั A ด้วยเกรดอยา่งน้อย B

ไต้หวัน เรียนจบชัน้ Senior Middle 2 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 70% ใน 4 
วิชาทางวิชาการ

มธัยมปลายปี 3 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 70% ใน 4 วิชาทางวิชาการ มธัยมปลายปี 3 ด้วยคะแนนเฉลีย่ 75% ใน 4 วิชาทางวิชาการ

ไทย ม. 5 ด้วยคะแนนเฉลีย่ขัน้ต�า่ 60% (2.5) หรือจบม.6 ม. 6 ด้วยเกรดเฉลีย่ 2.5 ขึน้ไป ม. 6 ด้วยเกรดเฉลีย่ 3.0 ขึน้ไป

สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส์

Tawjihiya (ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาทัว่ไป) พร้อมด้วยคะแนน
เฉลีย่ 65% ในวิชาทางวิชาการ หรืออนปุริญญามธัยมศกึษาของ US

Tawjihiya (ทัว่ไป) ด้วยคะแนนเฉลีย่ 75% ใน 4 วิชาทางวิชาการ
ส�าหรับหลกัสตูร UTP: พาณิชยกรรมและ 80% เฉลีย่ใน 4 วิชา
ส�าหรับหลกัสตูร UTP: วิทยาศาสตร์

Tawjihiya (ทัว่ไป) ด้วยคะแนนเฉลีย่ 85% ใน 4 วิชาทางวิชาการ

สหราชอาณาจกัร ระดบั O: เกรดผา่นเกณฑ์ใน 4 วิชาท่ีเก่ียวข้อง GCE ระดบั A ทีผา่นใน 2 วิชาทางวิชาการ (อยา่งต�า่ 3 แต้ม) อยา่งต�า่ 4 แต้มใน 2 GCE ระดบั A หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 วิชา
ระดบั AS

ระบบการศกึษาของ
สหราชอาณาจกัร – 
การสอบนานาชาติ
ของแคมบริดจ์

IGCSE: เกรดผา่นเกณฑ์ใน 4 วิชาทางวิชาการ GCE ระดบั A ท่ีผา่นใน 2 วิชาทางวิชาการ (อยา่งต�า่ 3 แต้ม) GCE ระดบั A ท่ีผา่นใน 3 วิชาทางวิชาการ (อยา่งต�า่ 3 แต้ม)

สหรัฐอเมริกา ชัน้ปีท่ี 12 หรือเทียบเทา่โดยได้คะแนนอยา่งต�า่ 60% ใน 4 วิชา
ทางวิชาการ

ชัน้ปีท่ี 12 หรือเทียบเทา่โดยได้คะแนนอยา่งต�า่ 60% ใน 4 วิชา
ทางวิชาการ

ชัน้ปีท่ี 12 หรือเทียบเทา่โดยได้คะแนนอยา่งต�า่ 60% ใน 4 วิชา
ทางวิชาการ

เวียดนาม เรียนจบชัน้ปีท่ี 11 ด้วย 6.0 GPA ชัน้ปีท่ี 12 (Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học) ด้วย
เกรดเฉลีย่ 6.0 ใน 4 วิชาทางวิชาการส�าหรับหลกัสตูร UTP: พาณิช
ยกรรมและเกรดเฉลีย่ 6.75 ใน 4 วิชาทางวิชาการส�าหรับหลกัสตูร 
UTP: วิทยาศาสตร์

ชัน้ปีท่ี 12 (Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học) ด้วย
เกรดเฉลีย่ 7.5 ใน 4 วิชาทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ คณิตศาสตร์ 
ฟิสกิส์ และเคมี

ซมิบบัเว ชัน้ปีท่ี 11 ด้วยคะแนนเฉลีย่อยา่งต�า่ 60% หรือ GCE ระดบั O ท่ี
ผา่นอยา่งน้อย 4

อยา่งต�า่ 2 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 
วิชาระดบั AS

อยา่งต�า่ 4 แต้มจาก 2 GCE ระดบั A หรือ 1 วิชาระดบั A และ 2 
วิชาระดบั AS

*นกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ของ UTP ท่ีต้องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสกิส์ หรือเคมีจะต้องได้เกรดสงูกวา่ในวิชาเหลา่นีใ้นระดบัมธัยมศกึษา (ตามข้อก�าหนดการเข้าเรียนในหลกัสตูร UTP วิศวกรรม)

†หมายเหต:ุ มาตรฐานความส�าเร็จ 91578 และ 91579
‡เคมีเป็นวิชาบงัคบัของสาขาวิชาโยธา ทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ เคร่ืองกล และเคมี

§ A=5 B=4 C=3 D=2 E=1 หมายเหต:ุ คณิตศาสตร์พร้อมแคลคลูสั [เทียบเทา่กบั 65% ในระบบการให้คะแนนของ NZ] และฟิสกิส์เป็นวิชาบงัคบัส�าหรับหลกัสตูร UTP วิศวกรรม นอกจากนี ้สาขาวิชาโยธา วิศวกรรม
ทรัพยากรธรรมชาต ิเคมีและกระบวนการ และป่าไม้จะต้องใช้วิชาเคมี
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Application form
Personal details

Title:    Mr    Mrs    Miss    Ms    Other

Family name:

Given names:

Preferred name:

Date of birth:     DAY / MONTH / YEAR

Gender:   Male    Female

Contact details
Address in Christchurch, New Zealand (if known):

Address in home country (must be applicant’s address, not agent’s address):

Mobile telephone:

Home telephone:

Applicant’s email (mandatory):

Agent’s email (if applicable):

Nationality/Citizenship
Country of birth:

Nationality:

Passport number:

Do you hold Permanent Resident status in New Zealand or Australia?   
  Yes    No

Any other countries where you hold citizenship:

Representative details

Agency name:

Agent office code:

Staff member name:

Email address:

Application submission
This application form has been submitted in:

City

Country

English proficiency
IELTS or TOEFL score:

Other:

Will you be studying English in New Zealand before starting at UC International 
College?   Yes    No

If ‘yes’, name of school:

When? (Dates)

Education details
Secondary Education – highest level achieved

Name of qualification (eg Year 12, HKDSE or ‘A’ Levels):

School attended:

Completed:   Yes    No   
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Country/State:

Language of instruction:

Post-secondary and further education

Name of qualification:

Institution attended:

Completed:   Yes    No 
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Please attach certified copies of all academic transcripts or mark sheets.

Have you previously undertaken any study in New Zealand?   Yes    No 
If ‘yes’, please attach details.

Have you ever been excluded from another education institution?     Yes    No

Employment history
If you believe you have relevant employment experience, please attach details.

Programme selection
Please complete the relevant section for each programme you wish to undertake. 
If you wish to study at UC International College and then at the University of 
Canterbury, you must complete both the UC International College and University 
of Canterbury sections.

UC International College (UCIC)
Pre-university level

  Foundation Studies Certificate

University Level
 UTP: Commerce    UTP: Engineering*    UTP: Science    Study Abroad

*Not available in June

Commencement
Please indicate the year and term you wish to begin your studies.

Year:      February    June    October

The University of Canterbury
Preferred programme (if known):

Preferred specialisation (if known):

ที่พกั

โฮมสเตย์

อาศยัอยูก่บัครอบครัวชาวนิวซีแลนด์และมีอาหารให้

ระยะทาง
แตกตา่งกนัไป แตจ่ะอยูใ่นระยะท่ีเดนิถงึหรือเดนิทางไปยงั
ระบบขนสง่สาธารณะได้งา่ย

สิ่งที่มีให้
อาหารสามมือ้ตอ่วนั ห้องเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมโต๊ะอา่นหนงัสอื 
ห้องน�า้ และอปุกรณ์ซกัรีด โทรศพัท์ในประเทศ และอินเทอร์เน็ต

ค่าใช้จ่าย
$270 ตอ่สปัดาห์ และคา่แรกเข้า $330

การเช่าที่พกัเอกชน

การเชา่ท่ีพกัของเอกชนร่วมกบัคนอ่ืนนัน้อาจจะเป็นวิธีท่ี
ประหยดัในการอาศยัและเรียนในไครซ์เชิร์ช 
ยา่นชานเมืองรอบ UC จะเป็นตวัเลอืกท่ียอดเย่ียมส�าหรับ
นกัศกึษา

ระยะทาง
แตกตา่งกนัไป แตค่วรจะอยูใ่นเส้นทางรถเมล์ถ้าไกลจนเดนิ
ไมถ่งึ

สิ่งที่มีให้
เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีต้องตรวจสอบวา่ในสญัญาของทา่นมีอะไร
ให้บ้าง

ค่าใช้จ่าย
$100–$150 ตอ่สปัดาห์

หอพกันักศกึษาของ UC – หอพกั Ilam
ทางเลอืกแบบบริการตวัเองท่ีสนกุและมีชีวิตชีวาส�าหรับ
นกัศกึษาปีหนึง่

ระยะทาง
เดนิห้านาทีถงึหอสมดุหลกัและห้องบรรยาย

สิ่งที่มีให้
หาอาหารทานเอง ห้องนอนเด่ียวสว่นตวัพร้อมบริเวณอา่น
หนงัสอื เดนิถงึมหาวิทยาลยัได้ 
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตไร้สาย โทรศพัท์ในประเทศ

ค่าใช้จ่าย
$7,415 NZD ตอ่สองภาคเรียน และคา่บริหารจดัการ $300 
และคา่สมาคมผู้พกัอาศยั $200

หอพกันักศกึษาของ UC – หอพกั 
Sonoda
ความรู้สกึผอ่นคลายเหมือนบ้าน มีบรรยากาศสงบเหมาะแก่
การเรียนรู้

ระยะทาง
เดนิ 15 นาทีถงึหอสมดุหลกัและห้องบรรยาย

สิ่งที่มีให้
หาอาหารทานเอง ห้องนอนเด่ียวสว่นตวัพร้อมบริเวณอา่น
หนงัสอื เดนิถงึมหาวิทยาลยัได้ 
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตไร้สาย โทรศพัท์ในประเทศ

ค่าใช้จ่าย
$7,415 NZD ตอ่สองภาคเรียน และคา่บริหารจดัการ $300 
และคา่สมาคมผู้พกัอาศยั $300

‘นิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีงดงามและมี
ภมิูประเทศท่ีแสนวิเศษ ผู้คนท่ีน่ีออ่นโยน
และเป็นมิตร UCIC เป็นสถานท่ีท่ีทา่น
สามารถหาเพ่ือนใหมไ่ด้จากทัว่ทกุมมุ
โลก และเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของ
พวกเขา ทกุคนได้รับการปฏิบตัอิยา่งเทา่
เทียมกนัและมีความเคารพซึง่กนัและกนั’

ลิน เหนียน เทยีน
ศลิปศาสตร์

(พมา่)

นกัศกึษาของ UC ในวิทยาเขต Ilam



Please print in BLOCK LETTERS

Application form
Personal details

Title:    Mr    Mrs    Miss    Ms    Other

Family name:

Given names:

Preferred name:

Date of birth:     DAY / MONTH / YEAR

Gender:   Male    Female

Contact details
Address in Christchurch, New Zealand (if known):

Address in home country (must be applicant’s address, not agent’s address):

Mobile telephone:

Home telephone:

Applicant’s email (mandatory):

Agent’s email (if applicable):

Nationality/Citizenship
Country of birth:

Nationality:

Passport number:

Do you hold Permanent Resident status in New Zealand or Australia?   
  Yes    No

Any other countries where you hold citizenship:

Representative details

Agency name:

Agent office code:

Staff member name:

Email address:

Application submission
This application form has been submitted in:

City

Country

English proficiency
IELTS or TOEFL score:

Other:

Will you be studying English in New Zealand before starting at UC International 
College?   Yes    No

If ‘yes’, name of school:

When? (Dates)

Education details
Secondary Education – highest level achieved

Name of qualification (eg Year 12, HKDSE or ‘A’ Levels):

School attended:

Completed:   Yes    No   
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Country/State:

Language of instruction:

Post-secondary and further education

Name of qualification:

Institution attended:

Completed:   Yes    No 
If ‘no’, when do you expect to complete? 

Please attach certified copies of all academic transcripts or mark sheets.

Have you previously undertaken any study in New Zealand?   Yes    No 
If ‘yes’, please attach details.

Have you ever been excluded from another education institution?     Yes    No

Employment history
If you believe you have relevant employment experience, please attach details.

Programme selection
Please complete the relevant section for each programme you wish to undertake. 
If you wish to study at UC International College and then at the University of 
Canterbury, you must complete both the UC International College and University 
of Canterbury sections.

UC International College (UCIC)
Pre-university level

  Foundation Studies Certificate

University Level
 UTP: Commerce    UTP: Engineering*    UTP: Science    Study Abroad

*Not available in June

Commencement
Please indicate the year and term you wish to begin your studies.

Year:      February    June    October

The University of Canterbury
Preferred programme (if known):

Preferred specialisation (if known):



Future career intentions
Briefly explain your future career intentions upon completion of your University of 
Canterbury qualification:

Accommodation
Do you require accommodation?   Yes    No 

If ‘yes’, what type of accommodation?

 Homestay     On-campus     Own arrangements

Prior to arrival accommodation must be paid and a contract returned. Contact the 
Accommodation Services: accommodation@canterbury.ac.nz with any questions 
about your application.

Homestay 
Once you accept your UC International College offer, apply for homestay 
accommodation at least two weeks before you arrive in Christchurch  
ucic.ac.nz/students/accommodation 

On-campus: Halls of Residence
UCIC students are recommended to apply for the UC International College 
Accommodation Package offered on campus by the UC Accommodation Student 
Village (see UC website “Accommodation for International Students”). Once you 
have accepted your UC International College offer, if you wish to live on campus, 
apply online at canterbury.ac.nz/accom selecting “UCIC” as your preferred term. 
Alternatively, apply for homestay accommodation through our preferred homestay 
provider, International Student Care Ltd. Contact admissions@ucic.ac.nz for a 
homestay application form. 

Airport reception
Do you require airport pick-up?   Yes    No 

If you ticked ‘yes’ then email info@ucic.ac.nz three days before date of arrival with 
details of your flight number and time.

Request for learning support 
UC International College recognises that physical or mental health issues can 
affect your studies. At any point during your enrolment you are welcome to share 
information with our staff so that we can support your learning.

Do you require access to learning support resources?   Yes    No 

If yes, please tell us more about the support you require – 

You are welcome to include additional documents in your application about your 
support requirements (for example a letter from your doctor or previous school)

Other information
How did you first learn about UC International College?  
You may tick more than one.

 Exhibition/seminar
 Newspaper/magazine
 Internet

  Recommended by a friend/relative
  Recommended by an education agent  
 Other

Please specify: 

Disclaimer (for students 18 years and under)
I grant UC International College permission to provide my parent(s) or guardian(s), 
when requested, with any information pertaining to my application to study, 
ongoing academic progress, results and attendance.    Yes    No 

Application checklist
Check that you have:

 Completed all sections of the application form

  Read and understood the Conditions of Enrolment including the  
Fee Refund Policy ucic.ac.nz/apply-today/enrolment-conditions

Check that you have attached:

 Certified copies of your academic qualifications
 Evidence of your English language ability
 A copy of your passport, study permit or birth certificate

 Any relevant employment documentation, if required

Declaration
 I consent to UC International College collecting, storing, and using my personal 
information in the manner and for the purposes set out in UC International College’s 
Privacy Policy, which includes admission, registration, graduation and other activities 
related to UC International College’s programmes, and communication with me 
regarding my programme, courses, campus and student activities and opportunities 
and the programmes and services offered by UC International College. I hereby consent 
to UC International College disclosing my personal information to third parties in the 
manner set out in UC International College’s Privacy Policy,  which includes: 
• disclosure to agents acting on my behalf for my enrolment to both UC 

International College and UC, or elsewhere.
• disclosure to the University of Canterbury to process my application(s)  

to transfer from UC International College to the University of Canterbury, and 
to enable the University to provide me with relevant academic, administrative, 
welfare and customer services.

• disclosure to the University of Canterbury’s Accommodation Office in support 
of my application for student housing at the University of Canterbury. This may 
include disclosure of relevant information to third party accommodation suppliers 
where relevant.

• disclosure to Navitas Limited and its affiliates for the purpose of communication with 
regarding programmes and services offered by Navitas Limited and/or its affiliates

 I acknowledge that if I do not consent to the collection, storage, use and/or disclosure 
of my personal information, I may withdraw my consent by written notice to UC 
International College (see the UC International College Privacy Policy for contact 
information), provided that despite such notice, UC International College will be 
permitted to collect, use and disclose personal information in accordance with the 
applicable legislation.

 I authorise the University of Canterbury Accommodation Office to give information 
about my application for student housing to UC International College pertaining 
to my accommodation needs.

 I authorise UC International College to obtain official records from any other 
educational institution I have attended.

 I declare that the information I have supplied on this form is, to the best of my 
understanding and belief, complete and correct. I understand that giving of false or 
incomplete information may lead to the refusal of my application or cancellation of 
enrolment. I have read and understood the published programme information in the 
Brochure or the UC International College website and I have sufficient information 
about UC International College to enrol. 

 I understand that fees may increase. I accept liability for payment of all fees as 
explained in the Brochure or website, and I agree to abide by the Fee Refund Policy 
and Withdrawal Policy which is current at the time of my studies at UC International 
College and on the Acceptance Offer. I have also read the section in the UC 
International College Brochure or website relating to costs of living and I understand 
that living expenses in New Zealand may be higher than in my own country and I 
confirm that I am able to meet these costs. 

 I understand that after I commence my UC International College programme, I must 
satisfactorily complete a minimum of 8 courses before I am eligible to transfer to the 
University of Canterbury.

Applicant’s signature: 
(Must be the same signature as in your passport)

Date:     DAY / MONTH / YEAR

If you are under 18 years of age, your parent or guardian must also sign this 
application form.

Unsigned applications cannot be processed.  
Agents may not sign on behalf of the applicant.

Parent’s/guardian’s signature:

Name:

Email address:

Date:     DAY / MONTH / YEAR

Address your application to:
Admissions Manager 
UC International College 
University of Canterbury 
20 Kirkwood Ave, Ilam 
Christchurch 8041 
New Zealand
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11www.ucic.ac.nz

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายส�าหรับปีการศกึษา 2017 (รวมภาษี GST แล้ว) 

หลักสูตร ระยะเวลาปกติ ค่าใช้จ่าย

หลกัสตูรปรับพืน้ 2 ภาคเรียน $NZD 22,000

หลักสูตรระดบัมหาวทิยาลัย

UTP: พาณิชยกรรม 2 หรือ 3 ภาคเรียน $NZD 25,500

UTP: วิศวกรรม 2 หรือ 3 ภาคเรียน $NZD 39,000

UTP: วิทยาศาสตร์ 2 หรือ 3 ภาคเรียน $NZD 28,800

การเรียนในตา่งประเทศ (Study Abroad) พาณิชยกรรม 1 ภาคเรียน $NZD 10,500

การเรียนตา่งประเทศ (Study Abroad) วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ 1 ภาคเรียน $NZD 11,500

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

อากรบริการนกัศกึษา (ตอ่ปี) $NZD 811

ประกนัสขุภาพและการเดนิทาง (คา่ธรรมเนียมตอ่ปีส�าหรับนกัศกึษาคนเดียวท่ีไมมี่ผู้พึง่พิง) $NZD 620

หมายเหต:ุ นกัศกึษาจะจา่ยคา่เลา่เรียนในอตัราตอ่วิชาเรียน เพ่ือรักษาสทิธ์ิของวีซา่นกัเรียนของทา่น ทา่นต้องจา่ยคา่เลา่เรียนของทัง้ปีการศกึษาท่ีเรียนกบั UCIC ให้ครบก่อนจะถงึวนัเร่ิมต้นการเรียนในหลกัสตูรของทา่น ถ้าทา่น
ต้องเรียนซ�า้ในรายวิชาใด ทา่นก็ต้องจา่ยคา่เลา่เรียนเพ่ิมอีกในอตัราตอ่วิชา คา่ธรรมเนียมตา่งๆ มีความถกูต้อง ณ เวลาท่ีพิมพ์ UCIC มีสทิธ์ิเปลีย่นแปลงแก้ไขคา่ธรรมเนียมเหลา่นีเ้ม่ือใดก็ได้

อากรบริการนักศกึษา – ประกอบด้วยอะไร
บ้าง?

มหาวิทยาลยัทกุแหง่ของนิวซีแลนด์จะบงัคบัเก็บอากรบริการ
จากนกัศกึษาในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือให้บริการตา่งๆ 
แก่นกัศกึษาในวิทยาเขต อากรท่ีเก็บได้นีจ้ะถกูน�าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของนกัศกึษาเทา่นัน้ โดยจะมีกระบวนการตรวจ
สอบท่ีส�าคญัเพ่ือยืนยนัวา่เราเข้าใจความจ�าเป็นของนกัศกึษา
และมีการจดัสรรเงินทนุเพ่ือการดงักลา่วแล้ว

ท่ีมหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ีนัน้ การจา่ยอากรบริการนกัศกึษา
จะท�าให้ทา่นมีสทิธ์ิใช้บริการและสิง่อ�านวยความสะดวกส�าคญั
ตา่งๆ อยา่งเชน่ บริการสนบัสนนุนกัศกึษา การศกึษาอาชีพ 
ความชว่ยเหลอื และโครงการสวสัดกิารตา่งๆ ชมรม UCSA 
การจดังานนกัศกึษา และบริการของศนูย์สขุภาพ ในฐานะ
นกัศกึษาของ UCIC และ UC ในอนาคต ทา่นจะได้เป็นสมาชิก
ศนูย์นนัทนาการฟรีอีกด้วย รวมทัง้มีสทิธ์ิเข้าร่วมในการจดังาน
และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัโดย UCSA (สมาคมนกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยัแคนเทอร์เบอร่ี) โครงการและบริการตา่งๆ เหลา่
นีจ้ะท�าให้ทา่นรู้สกึวา่ทา่นเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน UC ตัง้แต่
วนัแรกท่ีทา่นเข้ามาในสถาบนัแหง่นี ้และจะท�าให้ทา่นได้รับ
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลยัท่ีนา่ประทบัใจท่ีสดุ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรประกอบด้วย:

• คา่เลา่เรียนเตม็จ�านวน

• การปฐมนิเทศ

• ความชว่ยเหลอืด้านวิชาการและสวสัดกิาร

• ทกัษะภาษาองักฤษและการเรียน

• การใช้งานห้องสมดุและคอมพิวเตอร์

• การสอนเสริม 

ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุมถงึสิ่งต่อไปนี:้

• ท่ีพกั

• อาหารและการเดนิทาง

• ต�าราเรียน เคร่ืองเขียน และการพิมพ์

• ประกนัสขุภาพและการเดนิทาง (นกัศกึษาตา่งชาตต้ิองท�า
ประกนัทกุคน)

• คา่ธรรมเนียมวีซา่

• ตัว๋เคร่ืองบนิ

• ความบนัเทิง

• การทศันาจรและอปุกรณ์ความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบั
หลกัสตูร

การลงทนุของท่าน

‘UCIC เป็นสถานท่ีท่ียอดเย่ียม
ส�าหรับการเร่ิมชีวิตการศกึษาใน
มหาวิทยาลยัของผม ท่ีน่ีให้ความรู้ใน
สาขาท่ีผมเรียนและยงัสอนพืน้ฐานท่ี
แข็งแกร่งเก่ียวกบัวิชาท่ีผมเรียนอีกด้วย 
ไมเ่พียงแคน่ัน้ UCIC ยงัชว่ยผมให้
ได้รับทนุการศกึษาเพ่ือศกึษาตอ่ได้
โดยไมต้่องกงัวลใจใดๆ เลย’

เคลวนิ ชาง
วิศวกรรม

(มาเลเซีย)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่:
ucic.ac.nz

UCIC เป็นสว่นหนึง่ของ Navitas Group สถาบนัธรุกิจและเทคโนโลยีแหง่ไครซ์เชิร์ชท่ีท�าการค้าในช่ือ UC International College เลขผู้ให้บริการ NZQA: 7177 ข้อมลูในเอกสารนีมี้ความถกูต้อง ณ วนัท่ีพิมพ์ อยา่งไรก็ตาม UC 
International College (UCIC) มีสทิธ์ิเปลีย่นแปลง แก้ไข หรือลบรายละเอียดใดๆ ก็ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ UCIC180118-916 0218_AW

UC International College
University of Canterbury  
20 Kirkwood Avenue, Ilam 
Christchurch 8041 New Zealand

โทร  +64 3 260 4300  
แฟกซ์  +64 3 260 4319

ข้อก�าหนดด้านวีซ่า
ระหวา่งศกึษาในนิวซีแลนด์ ทา่นต้องมีวีซา่นกัเรียนท่ีใช้ได้ 
รัฐบาลนิวซีแลนด์จะออก 
วีซา่นกัเรียนให้เพ่ือการศกึษาเตม็เวลาเม่ือเช่ือวา่ทา่นมีเงินทนุ
เพียงพอส�าหรับการศกึษาและคา่ครองชีพตลอดระยะเวลาท่ี
ทา่นอาศยัอยูใ่นประเทศนิวซีแลนด์

จะต้องปฏิบตัติามข้อก�าหนดบางอยา่งก่อนท่ีรัฐบาลจะออก
วีซา่นกัเรียนให้ทา่น และข้อก�าหนดนีจ้ะแตกตา่งกนัไปตาม
แตล่ะประเทศ ทา่นสามารถดขูัน้ตอนการย่ืนขอวีซา่นกัเรียนได้
จากเวบ็ไซต์ของส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ท่ี: 
immigration.govt.nz/new-zealand-visas

การออกวีซา่นกัเรียนต้องใช้เวลา ดงันัน้ กรุณาเผ่ือเวลาให้เพียง
พอส�าหรับการขอวีซา่ของทา่น การขอวีซา่นกัเรียนทกุครัง้จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลนิวซีแลนด์โดยดจูาก:

• หลกัฐานเงินทนุเพ่ือใช้จา่ยกบัตวัทา่นเอง

• ข้อก�าหนดทางการแพทย์/สขุภาพ

• ข้อก�าหนดด้านบคุลกิ

• จดหมายข้อเสนอ (Letter of Offer) จาก UCIC (หรือใบ
ยืนยนัการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment) 
ในกรณีท่ีทา่นขอตอ่วีซา่)

• หลกัฐานการจา่ยเงินคา่เลา่เรียนมายงั UCIC – ใบเสร็จรับ
เงินของทา่น

• การเก็บและท�าความเข้าใจวีซา่นกัเรียน

นกัเรียนทกุคนต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขและกฎระเบียบของวีซา่ใน
ปัจจบุนัตามท่ีส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ก�าหนด 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัเง่ือนไขและกฎระเบียบวีซา่ใน
ปัจจบุนัได้โดยคลกิท่ีน่ีเพ่ือไปท่ีเวบ็ไซต์ของส�านกังานตรวจคน
เข้าเมืองของนิวซีแลนด์

นักเรียนอายุต�่ากว่า 18 ปี
ทา่นทราบรึเปลา่? ถ้าทา่นอายตุ�า่กวา่ 18 ปี กฎหมายของ
นิวซีแลนด์จะถือวา่ทา่นไมไ่ด้เป็นผู้ใหญ่อิสระ

นกัศกึษาท่ีอายตุ�า่กวา่ 18 ปีและพอ่แม/่ผู้ปกครองตามกฎหมาย
ของเดก็จะต้องไปท่ีเวบ็ไซต์ตอ่ไปนีเ้พ่ือศกึษาข้อมลูท่ีจ�าเป็น:

http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/ 
EducationPolicies/InternationalEducation

UCIC ต้องปฏิบตัติามนโยบายและขัน้ตอนเฉพาะในการจดัหา
ท่ีพกั ความชว่ยเหลอื และการเฝ้าดแูลนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิอายุ
ต�า่กวา่ 18 ปีระหวา่งท่ีก�าลงัศกึษาอยูใ่นนิวซีแลนด์ นโยบาย
และขัน้ตอนดงักลา่วนีอ้อกแบบมาเพ่ือรับประกนัวา่ UCIC จะ
ปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านการศกึษา (การดแูลนกัศกึษาตา่ง
ชาต)ิ นกัศกึษาท่ีก�าลงัคดิจะย้ายท่ีอยูแ่ละการจดัเตรียมด้าน
สวสัดกิารจะต้องหารือข้อเสนอการเปลีย่นแปลงกบัท่ีปรึกษา
ของทา่นในทีมวิชาการของ UCIC นอกจากนี ้UCIC จะต้องมี

ความรับผิดชอบท่ีเข้มงวดกวา่ส�าหรับนกัศกึษาท่ีอายตุ�า่กวา่ 18 
ปี และดงันัน้ทา่นจะต้องปฏิบตัติามระเบียบตอ่ไปนี:้

เม่ือทา่นเข้าเรียนใน UCIC จะต้องมีการเตรียมการดงัตอ่ไปนี:้

พอ่แมข่องทา่นจะต้องแตง่ตัง้ให้ UCIC เป็น “ผู้ดแูล” (Carer) 
ของทา่นในนิวซีแลนด์ และทา่นจะต้องอาศยัอยูใ่นท่ีพกัแบบโฮม
สเตย์ท่ี UCIC อนมุตัแิล้ว

หรือ

ทา่นอาศยัอยูก่บัพอ่แมห่รือผู้ปกครองตามกฎหมายท่ีอาศยัอยู่
ในไครซ์เชิร์ช

เราจะแนะน�าให้ทา่นรู้จกักบัท่ีปรึกษา (Advisor) ระหวา่ง
สปัดาห์ปฐมนิเทศ และทา่นต้องเข้าประชมุตามท่ีก�าหนดกบัท่ี
ปรึกษาจนกวา่ทา่นจะอายคุรบ 18 ปี

ข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับการศกึษาใน
ประเทศนิวซีแลนด์

ระเบยีบ

UCIC ตกลงวา่จะปฏิบตัติามและถกูควบคมุโดยข้อก�าหนด
ด้านการศกึษา (การดแูลนกัศกึษาตา่งชาต)ิ ปี 2016 – ระดบั
อดุมศกึษา ทา่นสามารถอา่นระเบียบดงักลา่วได้ท่ี  www.
nzqa.govt.nz/providers-partners/education-
code-of-practice.

ประกันสุขภาพและการเดนิทาง 
นกัศกึษาตา่งชาต ิ(รวมถงึนกัศกึษาแบบหมูค่ณะ) ต้องท�า
ประกนัสขุภาพและการเดนิทางท่ีเหมาะสมและยงัไมห่มดอายุ
ระหวา่งอยูใ่นนิวซีแลนด์

สทิธ์ิเข้ารับบริการสุขภาพ 
นกัศกึษาตา่งชาตเิกือบทกุคนจะไมมี่สทิธ์ิรับบริการสขุภาพของ
รัฐระหวา่งอยูใ่นนิวซีแลนด์ ถ้าทา่นเข้ารับการรักษาพยาบาล
ระหวา่งท่ีอยูใ่นนิวซีแลนด์ ทา่นก็อาจจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ย
ของการรักษาทัง้หมดได้ ดรูายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกบัสทิธ์ิการ
รับบริการสขุภาพของรัฐได้จากกระทรวงสาธารณสขุและเวบ็ไซต์
ของกระทรวงท่ี  www.health.govt.nz.

ความวางใจของประชาชน

เรามีกฎระเบียบปกป้องเงินท่ีนกัศกึษาจา่ยมาอยา่งสอดคล้อง
กบัระเบียบการปกป้องคา่เลา่เรียนปี 2013 (ระเบียบ) ตาม
มาตราท่ี 253 ของกฎหมายการศกึษาปี 1989 ดรูายละเอียด
เพ่ิมเตมิได้ท่ี:  http://www.nzqa.govt.nz/about-us/
our-role/legislation/nzqa-rules/pte-related-
rules/student-fee-protection-rules-2013/1/

การประกันอุบตัเิหตุ

บริษัท The Accident Compensation Corporation ให้
ความคุ้มครองอบุตัเิหตแุก่พลเมืองนิวซีแลนด์ทกุคน รวมทัง้ผู้อยู่
อาศยั และผู้มาเย่ียมเยียนชัว่คราว แตท่า่นอาจจะยงัคงต้องรับ
ผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลและคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง
อยา่งอ่ืนทัง้หมด ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จากเวบ็ไซต์ ACC ท่ี 
acc.co.nz

การรับรองคุณภาพ

หนว่ยงานวฒิุการศกึษาแหง่นิวซีแลนด์ (New Zealand 
Qualifications Authority - NZQA) ได้จดัอนัดบั UCIC 
วา่ ‘วางใจได้’ ในด้านคณุภาพการศกึษา และ 'วางใจได้' ในด้าน
ความสามารถการประเมินตวัเองตามท่ีระบใุนการวดัผลและ
ตรวจสอบจากภายนอก (EER) ฉบบัใหมล่า่สดุ: http://www.
nzqa.govt.nz/nqfdocs/provider-reports/7177.pdf 
UCIC ได้รับการจดัวา่เป็นสถาบนัประเภท 2 โดย NZQA

ข้อมูลส�าคัญ


