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จุุลสำารนี�เป็นบทสำรปุของการศึกึษาในนิวซีีแลนด์ (การดูแลอย่างใกล้ชิด
เพ่่ื่อปลูกฝังคุณค่าของนักเรยีนในทุกมิติของผู้เรยีนระดับอุดมศึกึษาและ
นานาชาติ) และหลักปฏิิบัติ ในปี 2021 (หลักจุรรยาบรรณ) 

หลักจุรรยาบรรณค่ออะไร

หลักจรรยำบรรณนี�มีจุดีมุ�งหมำยเพื่่�อป็กป้็องผู้เรยีนต�ำงชำต ิโดีย
ช�วยให้แน� ใจว�ำพื่วกเขำมีป็ระสำบกำรณ์กำรเป็็นนักเรยีนในเชิง
บวก และไดีร้บักำรสำนับสำนุนเพื่่�อให้บรรลุเป้็ำหมำยของตน 

ภัำยใตห้ลักจรรยำบรรณ โรงเรยีนของคณุตอ้งที่�ำให้มั�นใจว�ำคณุ
จะไดีร้บักำรตอ้นรบั มีควำมป็ลอดีภััย และไดีร้บักำรดีแูลอย�ำง
เหมำะสำม 

หลักจุรรยาบรรณมี ไวเ้พ่่ื่อใคร

หลักจรรยำบรรณจะครอบคลุมผู้เรยีนในโรงเรยีนนำนำชำตทิีุ่ก
คนที่ี�ลงที่ะเบียนกับโรงเรยีนในนิวซีีแลนดี ์ตลอดีจนผู้เรยีนที่ี�
ก�ำลังศึึกษำอยู� ในนิวซีีแลนดี ์ออนไลน์ หรอ่นอกป็ระเที่ศึ 

หลักจรรยำบรรณยังครอบคลุมผู้เรยีนระดีบัอุดีมศึึกษำทีุ่กคนที่ี�
เรยีนกับผู้ ให้บรกิำรดีำ้นกำรศึึกษำในนิวซีีแลนดีเ์ช�นกัน

New Zealand Qualifications Authority (NZQA) เป็็นผู้บรหิำร
หลักจรรยำบรรณของรฐับำลนิวซีีแลนดี ์NZQA จะคอยตรวจ
สำอบและสำนับสำนุนโรงเรยีนให้ป็ฏิิบัตติำมหลักจรรยำบรรณ 

ในนิวซีีแลนดี ์เฉพื่ำะโรงเรยีนที่ี�ลงนำมในหลักจรรยำบรรณ
เที่�ำนั�นที่ี�สำำมำรถลงที่ะเบียนผู้เรยีนต�ำงชำติ ไดี ้คณุสำำมำรถ
ตรวจสำอบว�ำโรงเรยีนไดีร้บักำรอนุมัติ ให้เป็็นผู้ลงนำมในหลัก
จรรยำบรรณหรอ่ไม�บนเวบ็ไซีตข์อง NZQA ทีี่�  
https://www.nzqa.govt.nz/providers/index.do

ฉัันจุะขอรบัสำ�าเนาของหลักจุรรยาบรรณได้อย่างไร

หลักจรรยำบรรณมีอยู�บนเวบ็ไซีต ์NZQA สำ�ำหรบัข้อมูลเพื่ิ�มเตมิ
และค�ำแนะน�ำเกี�ยวกับหลักจรรยำบรรณ โป็รดีตดิีต�อสำมำชิกใน
ที่ีมของเรำที่ำงอีเมล code.enquiries@nzqa.govt.nz 

ดีทูี่ี� หลักจรรยำบรรณเพื่่�อควำมเป็็นอยู�ที่ี�ดีแีละควำมป็ลอดีภััย
ของผู้เรยีน (PDF ขนำดี 925KB)

หลักจุรรยาบรรณบอกอะไร

หลักจรรยำบรรณเป็็นตวัก�ำหนดีมำตรฐำนกำรดีแูลที่ี�คำดีหวงั
จำกผู้ ให้บรกิำรในนิวซีีแลนดีเ์พื่่�อควำมเป็็นอยู�ที่ี�ดีขีองผู้เรยีน
ต�ำงชำติ

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 13–22 ของหลักจุรรยาบรรณมี ไวส้ำ�าหรบัผู้เรยีน
ต่างชาติ ในโรงเรยีน

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 13 – การตลาดและการสำง่เสำรมิการขาย  ที่�ำให้
แน� ใจว�ำคณุและครอบครวัของคณุมีภัำพื่ที่ี�สำมบูรณ์และ
สำมจรงิว�ำกำรใช้ชีวติและกำรเรยีนที่ี�นิวซีีแลนดีจ์ะเป็็น
อย�ำงไร

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 14  – การจัุดการ และการตรวจุสำอบตัวแทน
การศึกึษา ท�าให้แน่ ใจุ ว�ำตวัแที่นกำรศึึกษำไดี้ ให้ข้อมูล
และกำรสำนับสำนุนที่ี�เช่�อถ่อไดีแ้ก�คณุและครอบครวัของคณุ

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 15 – ข้อเสำนอ การลงทะเบียน การลงนาม
สำญัญา และการท�าประกันภัย ที่�ำให้แน� ใจว�ำโรงเรยีนของ
คณุจะมีระบบและกำรจัดีที่�ำเอกสำำรที่ี�ดีเีพื่่�อจัดีกำรเร่�อง
สำ�ำคญัของคณุดีงัต�อไป็นี�

• ข้อเสำนอในกำรศึึกษำ
• ขั �นตอนกำรลงที่ะเบียน
• สัำญญำกำรลงที่ะเบียน 
• วซีี�ำและสำถำนะกำรป็ระกันภััยและบันที่ึกของคณุ 

ก�อนลงนำมในสัำญญำกำรลงที่ะเบียน โรงเรยีนของคณุตอ้งแน� ใจ
ว�ำคณุและครอบครวัของคณุมีควำมเข้ำใจอย�ำงชัดีเจนเกี�ยวกับ
ผลลัพื่ธ์์ที่ำงกำรศึึกษำที่ี�เป็็นไป็ไดีข้องคณุ รวมถึงสิำที่ธ์ิและควำม
รบัผิดีชอบของคณุในฐำนะผู้เรยีนในโรงเรยีนนำนำชำติ

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 16 – เร่อ่งการย้ายถ่ิิ่นฐาน ที่�ำให้แน� ใจว�ำ 
โรงเรยีนของคณุมั�นใจว�ำคณุมีคณุสำมบัตติรงตำมข้อ
ก�ำหนดีกำรย้ำยถิ�นฐำนเพื่่�อศึึกษำต�อที่ี�นิวซีีแลนดีก์�อนที่ี�คณุ
จะลงที่ะเบียน

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 17 – การปฐมนิเทศึ  ที่�ำให้แน� ใจว�ำคณุไดีเ้ข้ำ
ร�วมโครงกำรป็ฐมนิเที่ศึเพื่่�อช�วยคณุในกำรป็รบัตวัให้เข้ำกับ
ชีวติและกำรศึึกษำในนิวซีีแลนดี์

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 18 – ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ที่�ำให้แน� ใจว�ำ คณุจะป็ลอดีภััยและมีควำมเป็็นอยู�ที่ี�ดีี ใน
ขณะอำศัึยและศึึกษำอยู�ที่ี�นิวซีีแลนดี์

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 19 – การสำนับสำนุนผู้เรยีน ค�าแนะน�า และการ
ให้บรกิาร ที่�ำให้แน� ใจว�ำ คณุมีข้อมูลที่ี�จ�ำเป็็นสำ�ำหรบักำรใช้
ชีวติและกำรเรยีนให้ป็ระสำบควำมสำ�ำเรจ็ในนิวซีีแลนดี์

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 20 – การจัุดการการลาออกและการยุติ ที่�ำให้
แน� ใจว�ำ คณุและครอบครวัของคณุเข้ำใจสิำที่ธ์ิและภัำระ
ผูกพื่ันของคณุ หำกคณุลำออกจำกโรงเรยีน ไม�เข้ำร�วม หรอ่
ถ้ำโรงเรยีนของคณุยกเลิกโครงกำรหรอ่ยุตลิงดีว้ยเหตผุลใดี
ก็ตำม

ผลลัพื่ธ์์ท่ี 21 – การรบัเร่อ่งรอ้งเรยีน ที่�ำให้แน� ใจว�ำ มี
กระบวนกำรที่ี� โป็ร�งใสำ เข้ำถึงไดี ้และมีป็ระสิำที่ธ์ิภัำพื่ในกำร
แก้ปัญหำข้อรอ้งเรยีนใดี ๆ ที่ี�คณุอำจมี

ผลลัพื่ธ์์ที่ี� 22 – การปฏิิบัติตามโครงการระงับข้อพิื่พื่าทสำญัญา
ผู้เรยีนระหวา่งประเทศึ (Disputes Resolution Scheme: DRS) 
ที่�ำให้แน� ใจว�ำ โรงเรยีนของคณุคุน้เคยกับโครงกำรระงับข้อ
พื่ิพื่ำที่ (DRS) ที่ี�มี ให้สำ�ำหรบัผู้เรยีนต�ำงชำต ิและป็ฏิิบัตติำมกฎ
ของโรงเรยีน

https://www.nzqa.govt.nz/providers/index.do
mailto:code.enquiries%40nzqa.govt.nz?subject=
https://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-partners/Code-of-Practice/Tertiary-and-International-Learners-Code-2021/NZQA_Pastoral-Care-Code-of-Practice_English.pdf
https://www.nzqa.govt.nz/assets/Providers-and-partners/Code-of-Practice/Tertiary-and-International-Learners-Code-2021/NZQA_Pastoral-Care-Code-of-Practice_English.pdf


ควำมเป็็นอยู�ที่ี�ดีแีละควำมป็ลอดีภััยสำ�ำหรบัผู้เรยีนต�ำงชำต 3

หากมีบางอย่างผิดพื่ลาดจุะเกิดอะไรขึ�น

หำกคณุมีข้อกังวลเกี�ยวกับโรงเรยีนหรอ่ตวัแที่นดีำ้นกำรศึึกษำ
ของคณุ คณุควรตดิีต�อโรงเรยีนของคณุเป็็นอันดีบัแรกและ
ป็ฏิิบัตติำมขั �นตอนกำรรอ้งเรยีนของพื่วกเขำ 

ภัำยใตห้ลักจรรยำบรรณ โรงเรยีนตอ้งมีขั �นตอนภัำยในที่ี�ชัดีเจน
และเป็็นธ์รรมในกำรรบัฟังและตอบสำนองต�อข้อรอ้งเรยีน 

โรงเรยีนของคณุจะมีบุคคลที่ี� ไดีร้บัมอบหมำยซึี�งคณุสำำมำรถพืู่ดี
คยุกับเกี�ยวกับกำรรอ้งเรยีนของคณุไดี ้บุคคลดีงักล�ำวอำจเป็็น
อำจำรย์ ใหญ�หรอ่ผู้อ�ำนวยกำรนักเรยีนต�ำงชำติ

หำกคณุไม�พื่อใจกับกระบวนกำรรอ้งเรยีนของโรงเรยีนของคณุ
หรอ่ผลกำรรอ้งเรยีนของคณุ คณุสำำมำรถตดิีต�อ

• NZQA (สำ�ำหรบักำรรอ้งเรยีนเกี�ยวกับกำรป็ฏิิบัตติำมหลัก
จรรยำบรรณของโรงเรยีนของคณุ) หรอ่

• iStudent Complaints (สำ�ำหรบักำรรอ้งเรยีนเกี�ยวกับเงินหรอ่
สัำญญำต�ำง ๆ)

คุณมีข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับการไม่ปฏิิบัติตามหลัก
จุรรยาบรรณของโรงเรยีนของคุณหรอ่ไม่

ในฐำนะผู้บรหิำรหลักจรรยำบรรณ NZQA มีอ�ำนำจที่ำงกฎหมำย
ในกำรตรวจสำอบกำรละเมิดีหลักจรรยำบรรณที่ี�อำจเกิดีขึ �นไดี ้
โดียมีกระบวนกำรตรวจสำอบว�ำกำรรอ้งเรยีนถูกตอ้งหรอ่ไม� และ
โรงเรยีนไม�ป็ฏิิบัตติำมหลักจรรยำบรรณหรอ่ไม� รวมถึงกำรรบั
ข้อมูลจำกที่ั �งนักศึึกษำและผู้ ให้บรกิำรดีำ้นกำรศึึกษำที่ี�แจ้งเร่�อง
รอ้งเรยีน

หำกตอ้งกำรที่รำบวธิ์ีกำรรอ้งเรยีน โป็รดีดีทูี่ี�เวบ็ไซีต ์NZQA   
www.nzqa.govt.nz/about-us/make-a-complaint/make-a-
complaint-about-a-provider/

คุณมีข้อรอ้งเรยีนเก่ียวกับปัญหาทางการเงินหรอ่
สำญัญาหรอ่ไม่ 

iStudent Complaints เป็็นบรกิำรอิสำระจำกรฐับำลนิวซีีแลนดีท์ี่ี�
สำำมำรถช�วยเหล่อคณุระงับข้อพื่ิพื่ำที่ที่ี�เกี�ยวกับปัญหำที่ำงกำร
เงินหรอ่สัำญญำกับผู้ ให้บรกิำรดีำ้นกำรศึึกษำของคณุ ให้บรกิำร
ฟรี

ช่องทางติดต่อ iStudent complaints

เวบ็ไซีต์ www.istudent.org.nz 

อีเมล complaints@istudent.org.nz

หมายเลขโทรศึพัื่ท์ระหวา่งประเทศึ 64 4 918 4975

หมายเลขโทรศึพัื่ท์ฟร ี(ภายในนิวซีีแลนด์) 0800 00 66 75

ช่องทางโซีเชียลมีเดีย

Facebook www.facebook.com/istudent.complaints

WeChat (คน้หำ ‘NZ iStudent Complaints’ เป็็นภัำษำจีนเที่�ำนั�น)

ไปรษณีย์

iStudent Complaints ตู ้ป็.ณ.  2272 
Wellington 6140
นิวซีีแลนดี์

http://www.nzqa.govt.nz/about-us/make-a-complaint/make-a-complaint-about-a-provider/
http://www.nzqa.govt.nz/about-us/make-a-complaint/make-a-complaint-about-a-provider/
http://www.istudent.org.nz
mailto:complaints%40istudent.org.n?subject=
http://www.facebook.com/istudent.complaints


ควำมเป็็นอยู�ที่ี�ดีแีละควำมป็ลอดีภััยสำ�ำหรบัผู้เรยีนต�ำงชำต 4


	_Hlk104814478

