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ข้อมูลทีส
่ ำคัญของโรงเรียนสำหรับนักเรียนนำนำชำติ
รำยละเอียดของโรงเรียน
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ (Carmel College) เป็ นโรงเรียน
มัธยมศึกษำของคำทอลิกประเภทหญิงล้วน เปิ ดสอนในระดับชัน
้
ปี 7 ถึง ปี 13 (Year 7-12 เทียบเท่ำ มัธยมศึกษำปี ที่ 1- 6 และ
Year 13 เทียบเท่ำมหำวิทยำลัยปี 1 สำหรับนักเรียนนำนำชำติ
สำมำรถเข้ำเรียนได้ตง้ ั แต่ระดับชัน
้ ปี 9 (Year 9) เป็ นต้นไป
ปัจจุบน
ั โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนรวม 1 ,050 คน เป็ นนักเรียน
นำนำชำติ 50 คน โดยกลุม
่ นักเรียนนำนำชำติเหล่ำนี้ สำมำรถ
เลือกเรียนได้ทง้ ั หลักสูตรระยะสัน
้ และหลักสูตรระยะยำว
สังคมและชุมชน
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ แวดล้อมไปด้วยชุมชนและสังคมทีม
่ ี
ชีวต
ิ ชีวำทีม
่ ุง่ เน้นในกำรเสริมสร้ำงให้นกั เรียนได้รบ
ั กำรศึกษำทีด
่ ี
ทีส
่ ุดเพือ
่ เพิม
่ ขีดควำมสำมำรถสูค
่ วำมเป็ นเลิศ เป้ ำหมำยของ
โรงเรียนคือกำรสร้ำงให้นกั เรียนทีส
่ ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน
คำร์เมล คอลเลจจ์ มีคุณภำพและมีศกั ยภำพรวมทัง้ เป็ นผูท
้ ม
ี่ ี
ควำมคิดริเริม
่ สร้ำงสรรค์ มีควำมซือ
่ สัตย์และพร้อมทีจ่ ะสร้ำง
ควำมแตกต่ำงให้กบั สังคมเมือ
่ จบกำรศึกษำ ควำมมุง่ มั่นและ
ควำมสำเร็จของนักเรียนเหล่ำนี้ ลว้ นแต่มค
ี วำมสำคัญต่อโรงเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนสนใจในกำรศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำซึง่ ทำงโรงเรียนได้สร้ำงพื้นฐำนทีด
่ ี
ด้วยหลักสูตรทีเ่ หมำะสมเพือ
่ พัฒนำควำมสำมำรถโดยรวม
นักเรียนของเรำมีควำมภำคภูมใิ จทีไ่ ด้มีสว่ นร่วมและได้เป็ นส่วน
หนึ่งของชุมชนทีโ่ รงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ แห่งนี้

โครงกำรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กำรเรียนภำษำอังกฤษทำงวิชำกำร (English for Academic
Purposes ซึง่ มีชือ
่ ย่อว่ำ EAP) โครงกำรนี้ มไี ว้ให้สำหรับนักเรียน
นำนำชำติได้เรียน นักเรียนจะได้รบ
ั กำรทดสอบควำมรูท
้ ำงด้ำน
ภำษำอังกฤษเมือ
่ เดินทำงมำถึง กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
้ เพือ
ภำษำอังกฤษของนักเรียนเหล่ำนี้ จดั ทำขึน
่ ให้ทำงโรงเรียนได้
ทรำบระดับควำมรูท
้ ำงภำษำอังกฤษของผูเ้ รียนก่อนทีจ่ ะจัดระดับ
กำรสอนให้มีควำมเหมำะสมซึง่ จะทำให้ผเู้ รียนประสบ
ควำมสำเร็จในหลักสูตรทีพ
่ วกเขำได้เลือกไว้
ควำมหลำกหลำยของหลักสูตรและวิชำทีม
่ ีอยูภ
่ ำยในขอบเขตของ
NCEA โรงเรียนสนับสนุ นและแนะนำให้นกั เรียนไม่เพียงแต่
มุง่ เน้นทำงด้ำนงำนวิชำกำรเพียงอย่ำงเดียวแต่ยงั มุง่ เน้นให้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมและกีฬำทีห
่ ลำกหลำย กิจกรรมทำงวัฒนธรรมและ
กิจกรรมทีเ่ สริมสร้ำงควำมเป็ นผูน
้ ำทีท
่ ำงโรงเรียนได้จดั เตรียมให้
นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังให้นกั เรียนได้มโี อกำสเข้ำร่วม

สถำนที่
โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นแถบชำยฝั่งทะเลสำบ Pupuke ทีส
่ วยงำม
มีหำ้ งสรรพสินค้ำ ร้ำนกำแฟ โรงภำพยนตร์และชำยหำดทีอ
่ ยู่
ไม่ไกลจำกโรงเรียนรวมทัง้ ย่ำนยอดนิยมในโอ๊คแลนด์ ทีห
่ ำ่ ง
ออกไปเพียง 15 นำที พื้นทีช
่ ำยหำดทำงตอนเหนื อ (นอร์ทซอร์) นี้
มีสภำพแวดล้อมทีป
่ ลอดภัยสำหรับนักเรียนนำนำชำติ
มีชำยหำดทีห
่ ลำกหลำยรวมทัง้ มีสวนสำธำรณะเพือ
่ กำรพักผ่อน
ตลอดจนมีชุมชนทีด
่ ีทค
ี่ อยช่วยเหลือดูแลนักเรียนนำนำชำติซง่ึ
พวกเขำเหล่ำนี้จะได้เรียนรูแ
้ ละได้สมั ผัสกับวิถีชีวต
ิ ของคน “กีว”ี
ทีน
่ ี่อย่ำงแท้จริง
หลักสูตร
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
มำตรฐำนซึง่ ทำงโรงเรียนได้รบั หนังสือรับรองควำมสำเร็จใน
กำรศึกษำแห่งชำติของประเทศนิวซีแลนด์ (The National
Certificate of Educational Achievement, NCEA) มีคุณสมบัติ
ทีไ่ ด้รบ
ั กำรยอมรับในด้ำนควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร “NCEA”
เป็ นวุฒก
ิ ำรศึกษำระดับชำติสำหรับนักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษำซึง่ จะ
ช่วยให้นกั เรียนได้รบ
ั หน่ วยกิตจำกทัง้ จำกหลักสูตรภำคบังคับและ
หลักสูตรทีเ่ ป็ นวิชำเลือก NCEA และประกำศนี ยบัตรแห่งชำติ
อืน
่ ๆ ได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรสมัครงำนและใช้
เป็ นมำตรฐำนสำหรับกำรคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยและวิทยำลัย
ในประเทศนิวซีแลนด์และในต่ำงประเทศ จำกผลกำรวิเครำะห์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศนิวซีแลนด์ รำยงำนผล
NCEA ของนักเรียนโรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ อยูใ่ นระดับ 1, 2
และ 3 ซึง่ เป็ นผลงำนทีม
่ ีคำ่ เฉลีย่ ทีด
่ ีกว่ำค่ำเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ

กิจกรรมในสโมสรทีห
่ ลำกหลำย เช่นกลุม
่ กิจกรรมเพลงและกลุม
่
กิจกรรมกีฬำซึง่ รำยละเอียดของสโมสรต่ำงๆเหล่ำนี้ มีอยูใ่ น
เว็บไซต์ นักเรียนของเรำเรียนรูท
้ จี่ ะดูแลชุมชนและโลกรอบตัว
ของพวกเขำผ่ำนกำรออกค่ำยและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆทีไ่ ด้
มีกำรนำเสนอและเชิญชวนในโรงเรียน
ผลกำรประเมินทำงวิชำกำร (NCEA) ประจำปี 2016
นักเรียนชัน
้ ปี ที่ 11 ระดับ 1
อัตรำกำรสอบผ่ำน
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ 98.0%
ค่ำเฉลีย่ ของนิวซีแลนด์
83.7%
กำรรับรองควำมเป็ นเลิศ
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ 94.5%
ค่ำเฉลีย่ ของนิวซีแลนด์
54.1%

นักเรียนชัน
้ ปี ที่ 12 ระดับ 2
อัตรำกำรสอบผ่ำน
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์
ค่ำเฉลีย่ ของนิวซีแลนด์
กำรรับรองควำมเป็ นเลิศ
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์
ค่ำเฉลีย่ ของนิวซีแลนด์
นักเรียนชัน
้ ปี ที่ 13 ระดับ 3
อัตรำกำรสอบผ่ำน
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์
ค่ำเฉลีย่ ของนิวซีแลนด์
กำรรับรองควำมเป็ นเลิศ
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์
ค่ำเฉลีย่ ของนิวซีแลนด์

97.2%
87.4%
73.0%
41.7%

97.0%
81.3%
68.3%
42.9%

ทุนกำรศึกษำทีไ่ ด้รบั ในปี 2015
(ทุนกำรศึกษำเหล่ำนี้ เป็ นรำงวัลในระดับประเทศทีใ่ ห้สำหรับ
นักเรียนทีม
่ ีควำมเป็ นเลิศทีจ่ ดั อยูใ่ น 3 เปอร์เซ็นต์แรกของ
นักเรียนในแต่ละวิชำ
นักเรียนของโรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ ได้รบ
ั รำงวัล
ทุนกำรศึกษำ 21 ทุน ใน 9 สำขำวิชำ เหล่ำนี้รวมถึงทุนกำรศึกษำ
ดีเด่นจำนวน 3 ทุน ในช่วง 5 ปี ทีผ
่ ำ่ นมำ อัตรำร้อยละของ
นักเรียนทีป
่ ระสบควำมสำเร็จทีไ่ ด้รบ
ั ทุนกำรศึกษำซึง่ โรงเรียน
คำร์เมล คอลเลจจ์ อยูใ่ นลำดับที่ 15 ของโรงเรียนทัง้ หมดใน
ประเทศนิวซีแลนด์
ผูท
้ จี่ บกำรศึกษำจำกโรงเรียนมัธยม
ร้อยละ 90 ของผูจ้ บกำรศึกษำเข้ำศึกษำต่อทีม
่ หำวิทยำลัยใน
ประเทศนิวซีแลนด์และมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ
ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10 เลือกทีจ่ ะทำงำนหรือเดินทำงไป
ต่ำงประเทศ
บริกำรสนับสนุ นนักเรียนและทีพ
่ กั อำศัย
โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์ ให้กำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยและ
สวัสดิภำพของนักเรียนนำนำชำติอย่ำงดีเยีย่ มโดยทีมงำน
นำนำชำติทใี่ ห้กำรสนับสนุ นนักเรียนในขณะเรียนอยูท
่ โี่ รงเรียน
นอกจำกนี้ นกั เรียนยังได้รบั กำรสนับสนุ นและแนะนำโดยกลุม
่
ของครู Atawhai และหัวหน้ำทีมรวมทัง้ กำรเข้ำถึงทีป
่ รึกษำของ
โรงเรียนทีร่ ว่ มงำนกับทีป
่ รึกษำและอนุ ศำสนำจำรย์ โครงกำร
เพือ
่ นช่วยเพือ
่ นและโครงกำรพีส
่ ำวกีวีทค
ี่ อยช่วยเหลือแนะนำ
และช่วยในกำรปรับตัวให้กบั นักเรียนใหม่ โรงเรียนคำร์เมล
คอลเลจจ์ มีครอบครัวโฮมสเตย์จำนวนมำกทีค
่ อยให้กำรดูแล
นักเรียนนำนำชำติซงึ่ เป็ นทีพ
่ กั ทีน
่ กั เรียนสำมำรถอยูไ่ ด้อย่ำง
สะดวกสบำยในขณะทีก
่ ำลังศึกษำอยูท
่ โี่ รงเรียน นอกจำกนี้
นักเรียนนำนำชำติยงั สำมำรถอยูร่ ว่ มกับผูป
้ กครองหรือผูด
้ ูแลทีไ่ ด้
ระบุไว้ได้อีกด้วย
คำถำมทีพ
่ บบ่อย
จำนวนนักเรียนเฉลีย่ ในแต่ละห้องเรียน เป็ นอย่ำงไร?
จำนวนนักเรียนในชัน
้ มัธยมต้น จำนวนประมำณ 28-30 คน
ต่อห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในชัน
้ มัธยมปลำย จำนวนประมำณ 25 คนต่อ
ห้องเรียน
นักเรียนนำนำชำติมำจำกประเทศไหน?
ปัจจุบน
ั นักเรียนนำนำชำติของโรงเรียนมำจำกประเทศเกำหลี,
ญีป
่ ุ่ น, จีน, ยุโรปและไทย
มีนกั เรียนนำนำชำติจำนวนเท่ำไรทีม
่ ำเรียนทีโ่ รงเรียนคำร์เมล
คอลเลจจ์ในปัจจุบน
ั ?
50 คน โรงเรียนรับนักเรียนนำนำชำติไม่เกิน 50 คนเท่ำนัน
้
ค่ำเฉลีย่ ของจำนวนนักเรียนในชัน
้ เรียนภำษำอังกฤษทำงวิชำกำร
EAP (ESOL) มีจำนวนเท่ำไร?

้ อยูก
จำนวนเฉลีย่ นักเรียนอยูใ่ นระหว่ำง 10-20 คน ขึน
่ บั ชัน
้ ปี
นักเรียนจะต้องเรียนภำษำอังกฤษทำงวิชำกำร( EAP) กีค
่ รัง้ ต่อ
สัปดำห์?
นักเรียนมัธยมต้น เรียน 6 ครัง้ ต่อ 2 สัปดำห์ (นอกจำกนี้ ยงั ต้อง
เรียนวิชำภำษำอังกฤษในชัน
้ เรียนหลักด้วย)
นักเรียนมัธยมปลำย เรียน 9 ครัง้ ต่อ 2 สัปดำห์
วันต่ำงๆ ในแต่ละภำคเรียนของปี 2018
(อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง)ภำคเรียนที่ 1 วันที่ 1 กุมภำพันธ์ ถึง 12
เมษำยน
ภำคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง6 กรกฎำคม
ภำคเรียนที่ 3 วันที่ 23 กรกฎำคม ถึง 29 กันยำยน
ภำคเรียนที่ 4 วันที่ 15 ตุลำคม ถึง 7 ธันวำคม
ทำไมต้อง โรงเรียนคำร์เมล คอลเลจจ์?
ด้ำนควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร
โรงเรียนของเรำได้รบั กำรจัดอันดับให้อยูใ่ น 15 อันดับแรกของ
โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ทม
ี่ ีควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร
ด้ำนผลงำนทำงด้ำนศิลปะ
โรงเรียนมีงำนละครทีม
่ ีชือ
่ เสียง รวมทัง้ ดนตรีและทัศนศิลป์
นอกจำกนี้ นกั เรียนของเรำยังชนะกำรแข่งขันในหลำยรำยกำรใน
หลำกหลำยศิลปะ
ด้ำนกีฬำ
โรงเรียนมีทีมเน็ตบอลจำนวนมำกและทีมฮอกกี้ซงึ่ ได้รบ
ั รำงวัลมำเ
มือ
่ เร็ว ๆ นี้ จำกกำรชนะกำรแข่งขันในหลำยรำยกำร
นอกจำกนี้ ยงั มีกีฬำประเภทอืน
่ อีกมำกมำยที่ โรงเรียนคำร์เมล
คอลเลจจ์
ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรดูแลนักเรียน
ครูและเจ้ำหน้ำทีข
่ องเรำมีควำมตัง้ ใจในกำรดูแลและให้กำร
สนับสนุ นในทุกๆอย่ำงของนักเรียนและยังมีคนทีพ
่ ร้อมในกำรให้
ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำ
ด้ำนโครงกำรเพือ
่ นช่วยเพือ
่ นและโครงกำรพีส
่ ำว “กีว”ี
โครงกำรเหล่ำนี้ชว่ ยนักเรียนใหม่ในกำรสร้ำงควำมคุน
้ เคยและให้
คำแนะนำในด้ำนต่ำงๆ นอกจำกนี้ โครงกำรนี้ ยงั จัดให้มวี ธิ ี ทีจ่ ะทำ
ให้ได้พบกับเพือ
่ นใหม่ๆ
ค่ำเล่ำเรียน 2018
17,500 เหรียญนิวซีแลนด์ (รวมค่ำธรรมเนี ยมกำรสมัคร
ค่ำบริหำรจัดกำรโรงเรียนคำทอลิกและภำษี )
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียมนี้ รวม สมุด ตำรำเรียน บัตรประจำตัว
นักเรียน กุญแจล๊อกเกอร์ สมุดบันทึกและรำยงำนประจำปี
ค่ำธรรมเนี ยมทีพ
่ กั โฮมสเตย์ 2017
280 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อสัปดำห์
500 เหรียญนิวซีแลนด์ (ค่ำบริกำรจัดหำทีพ
่ กั )
ยินดีตอ
้ นรับเข้ำสูโ่ รงเรียน
คำร์เมล คอลเลจจ

