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ข้อมูลทีส
่ ําคัญของโรงเรียนสําหรับนักเรียนนานาชาติ
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ (Carmel College) เป็ นโรงเรียน
มัธยมศึกษาของคาทอลิกประเภทหญิงล้วน เปิ ดสอนในระดับชัน
้
ปี 7 ถึง ปี 13 )Year 7-12 เทียบเท่า มัธยมศึกษาปี ที่ 1- 6 และ
Year 13 เทียบเท่ามหาวิทยาลัยปี 1 สําหรับนักเรียนนานาชาติ
สามารถเข้าเรียนได้ตง้ ั แต่ระดับชัน
้ ปี 9 (Year 9) เป็ นต้นไป
ปัจจุบน
ั โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนรวม 1 ,050 คน เป็ นนักเรียน
นานาชาติ 50 คน โดยกลุ่มนักเรียนนานาชาติเหล่านี้สามารถ
เลือกเรียนได้ทง้ ั หลักสูตรระยะสัน
้ และหลักสูตรระยะยาว
สังคมและชุมชน
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ แวดล้อมไปด้วยชุมชนและสังคมทีม
่ ี
ชีวิตชีวาทีม
่ ุ่งเน้นในการเสริมสร้างให้นก
ั เรียนได้รบั การศึกษาทีด
่ ี
ทีส
่ ุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่ความเป็ นเลิศ เป้ าหมายของ
โรงเรียนคือการสร้างให้นก
ั เรียนทีส
่ ําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
คาร์เมล คอลเลจจ์ มีคุณภาพและมีศกั ยภาพรวมทัง้ เป็ นผู้ทม
ี่ ี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์และพร้อมทีจ่ ะสร้าง
ความแตกต่างให้กบั สังคมเมื่อจบการศึกษา ความมุ่งมั่นและ
ความสําเร็จของนักเรียนเหล่านี้ล้วนแต่มีความสําคัญต่อโรงเรียน
นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนสนใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างพื้นฐานทีด
่ ี
ด้วยหลักสูตรทีเ่ หมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถโดยรวม
นักเรียนของเรามีความภาคภูมิใจทีไ่ ด้มีส่วนร่วมและได้เป็ นส่วน
หนึ่งของชุมชนทีโ่ รงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ แห่งนี้
สถานที่
โรงเรียนตัง้ อยู่ในแถบชายฝั่งทะเลสาบ Pupuke ทีส
่ วยงาม
มีห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์และชายหาดทีอ
่ ยู่
ไม่ไกลจากโรงเรียนรวมทัง้ ย่านยอดนิยมในโอ๊คแลนด์ ทีห
่ ่าง
ออกไปเพียง 15 นาที พื้นทีช
่ ายหาดทางตอนเหนือ (นอร์ทซอร์) นี้
มีสภาพแวดล้อมทีป
่ ลอดภัยสําหรับนักเรียนนานาชาติ
มีชายหาดทีห
่ ลากหลายรวมทัง้ มีสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อน
ตลอดจนมีชุมชนทีด
่ ีทค
ี่ อยช่วยเหลือดูแลนักเรียนนานาชาติซึ่ง
พวกเขาเหล่านี้จะได้เรียนรูแ
้ ละได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตของคน “กีว”ี
ทีน
่ ี่อย่างแท้จริง
หลักสูตร
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ จัดการเรียนการสอนอย่างมี
มาตรฐานซึ่งทางโรงเรียนได้รบั หนังสือรับรองความสําเร็จใน
การศึกษาแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ (The National
Certificate of Educational Achievement, NCEA) มีคณ
ุ สมบัติ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในด้านความเป็ นเลิศทางวิชาการ “NCEA”
เป็ นวุฒก
ิ ารศึกษาระดับชาติสําหรับนักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษาซึ่งจะ
ช่วยให้นก
ั เรียนได้รบั หน่วยกิตจากทัง้ จากหลักสูตรภาคบังคับและ
หลักสูตรทีเ่ ป็ นวิชาเลือก NCEA และประกาศนียบัตรแห่งชาติ
อืน
่ ๆ ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในการสมัครงานและใช้
เป็ นมาตรฐานสําหรับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ในประเทศนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ จากผลการวิเคราะห์
ของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ รายงานผล
NCEA ของนักเรียนโรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ อยู่ในระดับ 1, 2
และ 3 ซึ่งเป็ นผลงานทีม
่ ีคา่ เฉลี่ยทีด
่ ีกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้ ประเทศ

รายละเอียดของโรงเรียน
โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ (English for Academic
Purposes ซึ่งมีชื่อย่อว่า EAP) โครงการนี้มีไว้ให้สําหรับนักเรียน
นานาชาติได้เรียน นักเรียนจะได้รบั การทดสอบความรูท
้ างด้าน
ภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึง การประเมินความสามารถทาง
้ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเหล่านี้จดั ทําขึน
ทราบระดับความรูท
้ างภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนทีจ่ ะจัดระดับ
การสอนให้มีความเหมาะสมซึ่งจะทําให้ผู้เรียนประสบ
ความสําเร็จในหลักสูตรทีพ
่ วกเขาได้เลือกไว้
ความหลากหลายของหลักสูตรและวิชาทีม
่ ีอยู่ภายในขอบเขตของ
NCEA โรงเรียนสนับสนุนและแนะนําให้นก
ั เรียนไม่เพียงแต่
มุ่งเน้นทางด้านงานวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ยงั มุ่งเน้นให้เข้า
ร่วมกิจกรรมและกีฬาทีห
่ ลากหลาย
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความเป็ นผู้นําทีท
่ างโรงเรียนได้จดั เตรียมให้
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้นก
ั เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมในสโมสรทีห
่ ลากหลาย เช่นกลุ่มกิจกรรมเพลงและกลุ่ม
กิจกรรมกีฬาซึ่งรายละเอียดของสโมสรต่างๆเหล่านี้มีอยู่ใน
เว็บไซต์ นักเรียนของเราเรียนรูท
้ จี่ ะดูแลชุมชนและโลกรอบตัว
ของพวกเขาผ่านการออกค่ายและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้
มีการนําเสนอและเชิญชวนในโรงเรียน

ผลการประเมินทางวิชาการ (NCEA) ประจําปี 2018
นักเรียนชัน
้ ปี ที่ 11 ระดับ 1
อัตราการสอบผ่าน
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ 96.4%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์
71.2%
การรับรองความเป็ นเลิศ
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ 94.1%
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์
55.5%
นักเรียนชัน
้ ปี ที่ 12 ระดับ 2
อัตราการสอบผ่าน
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์
การรับรองความเป็ นเลิศ
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์
นักเรียนชัน
้ ปี ที่ 13 ระดับ 3
อัตราการสอบผ่าน
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์
การรับรองความเป็ นเลิศ
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์
ค่าเฉลี่ยของนิวซีแลนด์

นักเรียนนานาชาติมาจากประเทศไหน?
ปัจจุบน
ั นักเรียนนานาชาติของโรงเรียนมาจากประเทศเกาหลี,
ญีป
่ น,
ุ่ จีน, ยุโรปและไทย
มีนก
ั เรียนนานาชาติจํานวนเท่าไรทีม
่ าเรียนทีโ่ รงเรียนคาร์เมล
คอลเลจจ์ในปัจจุบน
ั ?
50 คน โรงเรียนรับนักเรียนนานาชาติไม่เกิน 50 คนเท่านัน
้
ค่าเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนในชัน
้ เรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ
EAP (ESOL) มีจํานวนเท่าไร?
้ อยู่กบั ชัน
จํานวนเฉลี่ยนักเรียนอยู่ในระหว่าง 10-20 คน ขึน
้ ปี

94.8%
76.6%
80.5%
42.0%

91.8%
64.7%
80.3%
42.5%

ทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั ในปี 2018
(ทุนการศึกษาเหล่านี้เป็ นรางวัลในระดับประเทศทีใ่ ห้สําหรับ
นักเรียนทีม
่ ีความเป็ นเลิศทีจ่ ดั อยู่ใน 3 เปอร์เซ็นต์แรกของ
นักเรียนในแต่ละวิชา
นักเรียนของโรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ ได้รบั รางวัล
ทุนการศึกษา 27 ทุน ใน 10 สาขาวิชา เหล่านี้รวมถึงทุนการศึกษา
ดีเด่นจํานวน 4 ทุน ในช่วง 5 ปี ทีผ
่ ่านมา อัตราร้อยละของ
นักเรียนทีป
่ ระสบความสําเร็จทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาซึ่งโรงเรียน
คาร์เมล คอลเลจจ์ อยู่ในลําดับที่ 15 ของโรงเรียนทัง้ หมดใน
ประเทศนิวซีแลนด์
ผู้ทจี่ บการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม
ร้อยละ 90 ของผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อทีม
่ หาวิทยาลัยใน
ประเทศนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10 เลือกทีจ่ ะทํางานหรือเดินทางไป
ต่างประเทศ
บริการสนับสนุนนักเรียนและทีพ
่ กั อาศัย
โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์ ให้การดูแลด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติอย่างดีเยีย่ มโดยทีมงาน
นานาชาติทใี่ ห้การสนับสนุนนักเรียนในขณะเรียนอยู่ทโี่ รงเรียน
นอกจากนี้นก
ั เรียนยังได้รบั การสนับสนุนและแนะนําโดยกลุ่ม
ของครู Atawhai และหัวหน้าทีมรวมทัง้ การเข้าถึงทีป
่ รึกษาของ
โรงเรียนทีร่ ่วมงานกับทีป
่ รึกษาและอนุศาสนาจารย์ โครงการ
เพื่อนช่วยเพื่อนและโครงการพี่สาวกีวีทีค
่ อยช่วยเหลือแนะนํา
และช่วยในการปรับตัวให้กบั นักเรียนใหม่ โรงเรียนคาร์เมล
คอลเลจจ์ มีครอบครัวโฮมสเตย์จํานวนมากทีค
่ อยให้การดูแล
นักเรียนนานาชาติซึ่งเป็ นทีพ
่ กั ทีน
่ ก
ั เรียนสามารถอยู่ได้อย่าง
สะดวกสบายในขณะทีก
่ ําลังศึกษาอยู่ทโี่ รงเรียน นอกจากนี้
นักเรียนนานาชาติยงั สามารถอยู่ร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทีไ่ ด้
ระบุไว้ได้อีกด้วย
คําถามทีพ
่ บบ่อย
จํานวนนักเรียนเฉลี่ยในแต่ละห้องเรียน เป็ นอย่างไร?
จํานวนนักเรียนในชัน
้ มัธยมต้น จํานวนประมาณ 28-30 คน
ต่อห้องเรียน
จํานวนนักเรียนในชัน
้ มัธยมปลาย จํานวนประมาณ 25 คนต่อ
ห้องเรียน

นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ) EAP( กี่ครัง้ ต่อ
สัปดาห์?
นักเรียนมัธยมต้น เรียน 6 ครัง้ ต่อ 2 สัปดาห์ (นอกจากนี้ยงั ต้อง
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชัน
้ เรียนหลักด้วย)
นักเรียนมัธยมปลาย เรียน 9 ครัง้ ต่อ 2 สัปดาห์
ทําไมต้อง โรงเรียนคาร์เมล คอลเลจจ์?
ด้านความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ
โรงเรียนของเราได้รบั การจัดอันดับให้อยู่ใน 15 อันดับแรกของ
โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ทม
ี่ ีความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ
ด้านผลงานทางด้านศิลปะ
โรงเรียนมีงานละครทีม
่ ีชื่อเสียง รวมทัง้ ดนตรีและทัศนศิลป์
นอกจากนี้นก
ั เรียนของเรายังชนะการแข่งขันในหลายรายการใน
หลากหลายศิลปะ
ด้านกีฬา
โรงเรียนมีทีมเน็ตบอลจํานวนมากและทีมฮอกกี้ซึ่งได้รบั รางวัลมาเ
มื่อเร็ว ๆ นี้จากการชนะการแข่งขันในหลายรายการ
นอกจากนี้ยงั มีกีฬาประเภทอืน
่ อีกมากมายที่ โรงเรียนคาร์เมล
คอลเลจจ์
ด้านการให้ความช่วยเหลือและการดูแลนักเรียน
ครูและเจ้าหน้าทีข
่ องเรามีความตัง้ ใจในการดูแลและให้การ
สนับสนุนในทุกๆอย่างของนักเรียนและยังมีคนทีพ
่ ร้อมในการให้
ความช่วยเหลือตลอดเวลา
ค่าเล่าเรียน 2019
17,500 เหรียญนิวซีแลนด์ (รวมค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าบริหารจัดการโรงเรียนคาทอลิกและภาษี )
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมนี้ รวม สมุด ตําราเรียน บัตรประจําตัว
นักเรียน กุญแจล๊อกเกอร์ สมุดบันทึกและรายงานประจําปี
ค่าธรรมเนียมทีพ
่ กั โฮมสเตย์ 2019
300 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อสัปดาห์
500 เหรียญนิวซีแลนด์ (ค่าบริการจัดหาทีพ
่ กั )
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียน
คาร์เมล คอลเลจจ

