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เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียน Carmel College เป็ นโรงเรียนคาทอลิกสำ�หรับนักเรียนหญิงล้วนในระดับเยียร์ 7 – 13 มีจ�ำ นวนนักเรียนทัง้ หมด 1,050 คน และยังมี
นักเรียนนานาชาติอีกไม่เกิน 50 คนซึ่งการมีนักเรียนนานาชาติจ�ำ นวนน้ อยทำ�ให้ทีมงานนานาชาติของโรงเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน เราให้การต้อนรับนักเรียนหญิงที่มาจากหลายประเทศที่มาเข้าเรียนทัง้ ในหลักสูตรระยะสัน
้ และระยะยาว
โรงเรียนมีเงื่อนไขให้นักเรียนต้องเรียนอยู่กับโรงเรียนอย่างน้ อยหนึ่งเทอมเพื่อให้นักเรียนได้ซาบซึ้งและสามารถสัมผัสกับชีวิตในโรงเรียนและ
วัฒนธรรมนิวซีแลนด์

ชุมชน

โรงเรียน Carmel College เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีการตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่บรรดานักเรียนหญิงของโรงเรียนเคียงคู่ไปกับ
ความมุ่งมัน
่ เพื่อความเป็ นเลิศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนของเราสำ�เร็จการศึกษาออกไปจากโรงเรียน Carmel College โดยเป็ นเยาวสตรีที่มี
ความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่ม และมีความตระหนักต่อความเอาใจใส่ที่จะออกไปสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ของเรา เราทราบดีว่าเมื่อเรารับลูกสาว
ของท่านเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ของเรา ลูกสาวของท่านเดินทางมาที่โรงเรียนของเรามาพร้อมด้วยค่านิยมและคุณลักษณะที่ได้รับมาจาก
ครอบครัวของเธอ ดังนัน
้ เราจึงทำ�งานร่วมกันกับผู้ปกครองและผู้ดูแลของเราเพื่อก่อให้เกิดความเป็ นหุ้นส่วนแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสำ�เร็จเพื่อ
ให้นักเรียนของเราสามารถปี นป่ ายสู่ศักยะของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนัน
้ จึงทำ�ให้นักเรียนหญิงของเราเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน
โรงเรียน Carmel College

สถานที่ตง
ั้

โรงเรียนตัง้ อยู่ชายฝั ่ งทะเลสาบ Pupuke ที่สวยงาม อยู่ใกล้กับแหล่งจับจ่ายซื้อของ ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ และห่างจากย่านธุรกิจใจกลางเมือง
โอ๊คแลนด์ไปแค่ 15 นาที เขต North Shore ที่โรงเรียนตัง้ อยู่เป็ นย่านที่มี
ธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง ได้แก่ หาดทราย ทางเดินเลียบชายฝั ่ ง และสวน
สาธารณะ อีกทัง้ ยังมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและชุมชนที่ให้ความเอาใจใส่ดูแล
เป็ นที่ที่นักเรียนของเราสามารถหาประสบการณ์กับลีลาชีวิตแบบกีวีได้

หลักสูตร

โรงเรียน Carmel College มีวิชาเปิ ดสอนที่ครอบคลุมหลากหลาย และเปิ ด
หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำ�เร็จทางการศึกษา (NCEA) ให้แก่
นักเรียนในระดับปี สุดท้าย ผลการเรียน NCEA ของนักเรียนของเราดีเยี่ยมและ
โรงเรียนมีช่ อ
ื เสียงอย่างดีในความเป็ นเลิศทางวิชาการ ประกาศนียบัตร NCEA เป็ น
คุณวุฒิระดับชาติส�ำ หรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชัน
้ ปี สุดท้าย ช่วยให้นักเรียน
ได้รับหน่วยกิตทัง้ จากหลักสูตรแบบเก่าของโรงเรียนและหลักสูตรทางเลือก
ประกาศนียบัตร NCEA และประกาศนียบัตรระดับชาติอ่ น
ื ๆ ได้รับการยอมรับจาก
นายจ้างและใช้เป็ นมาตรฐานสำ�หรับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิค
ต่างๆ ในนิวซีแลนด์และนานาประเทศ
ผลวิเคราะห์ผลการเรียน NCEA ของกระทรวงศึกษาธิการรายงานไว้ว่านั กเรียนระดับ 1, 2 และ 3 ของโรงเรียน
Carmel College มีผลการเรียนดีเหนื อกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วประเทศของอัตราส่วนการสอบผ่านและการรับรอง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนให้การส่งเสริมนักเรียนของเราไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านัน
้ แต่ยังให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายทางด้านการกีฬา
วัฒนธรรม และความเป็นผ้่นำา ซึ่งมีการจัดขึ้นอย่่บ่อยครัง้ โรงเรียนให้โอกาสแก่นักเรียนให้มีส่วนเข้าร่วมในสโมสรและกลุ่มทางดนตรีต่างๆ เช่น
ออร์เคสตร้า วงนักร้องหม่่ วงแจ๊ส และวงดนตรีร็อค กิจกรรมเหล่านี้รวมไปถึงการออกค่ายพักแรม การบริการ และกิจกรรมการปลีกวิเวกที่โรงเรียน
จัดขึ้นต่ างม่ ุงให้ นักเรียนได้ เรียนร้ ่ถึงการให้ ความห่ วงใยชุมชนและโลกที่อย่ ่รอบตัวของนักเรียนเอง

ผลการศึกษา (NCEA) ปี

2020

เยียร์ 11 ระดับ 1
อัตราการสอบผ่ าน
Carmel College
เกณฑ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์

96.9%
72.5%

ได้ รับการรับรองด้ วยการสอบผ่ านแบบ
Merit หรือ Excellence
Carmel College
88.9%
เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด 53.9%

เยียร์ 12 ระดับ 2
อัตราการสอบผ่าน
Carmel College
97.1%
เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด 81.0%
ได้ รับการรับรองด้ วยการสอบผ่ านแบบ
Merit หรือ Excellence

Carmel College
89.4%
เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด 43.4%

เยียร์ 13 ระดับ 3
อัตราการสอบผ่าน
Carmel College
96.0%
เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด 73.5%
ได้ รับการรับรองด้ วยการสอบผ่ านแบบ
Merit หรือ Excellence
Carmel College

เกณฑ์

79.1%

เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด 44.4%

เส้นทางหลังจบมัธยมปลายจากโรงเรียน

90% ของนักเรียนที่จบออกจากโรงเรียนได้ไปเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่วนอีก
10% เลือกเข้าทำ�งานหรือเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน QS World University Rankings ทาง
โรงเรียนมีที่ปรึกษาด้านการประกอบอาชีพที่มีประสบการณ์ที่คอยให้คำ�แนะนำ �และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกสาวของท่านในการเลือกเส้นทางอาชีพ
เรายังมีการจัดงาน Careers Expo Evening และงาน Work Experience ให้แก่นักเรียนระดับเยียร์ 12 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โอกาสในการประกอบอาชีพ

ความเห็นของสำ�นั กงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

“โรงเรียน Carmel College ยังมีผลการดำ�เนินงานในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การที่โรงเรียนมีวัฒนธรรมความคาดหวังสูงที่มน
ั ่ คงส่งผลต่อผลลัพธ์สุด
ท้ายด้านวิชาการที่ประสบความสำ�เร็จสำ�หรับนักเรียน”

การบริการให้ความช่วยเหลือนั กเรียนและการบริการจัดที่พักอาศัย

ทีมงานฝ่ ายนานาชาติของโรงเรียนคอยให้การดูแลเอาใจใส่และความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แก่ลูกสาวของท่านในขณะที่เธอกำ�ลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา นักเรียนยังได้รับความ
ช่วยเหลือและคำ�แนะนำ �จากอาจารย์ประจำ�ชัน
้ อะตาไฟ (Atawhai) และหัวหน้ าประจำ�
บ้าน รวมไปถึงการที่นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้ให้คำ�ปรึกษาและอนุศาสนาจารย์ของโรงเรียน
ด้วย เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนในระยะแรกก็มีความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนและหัวหน้ า
นักเรียนผู้พี่-ผู้น้องตัวคานา (Tuakana) โดยเฉพาะด้านการแนะนำ �ให้รู้จักกับโรงเรียนและ
การปรับตัวเข้ากับโรงเรียน
นักเรียนต้องอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่โรงเรียนให้การรับรองในขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน
Carmel College ซึ่งอาจเป็ นการอยู่กับครอบครัวของนักเรียน อยู่กับผู้ปกครองที่ครอบ
ครัวของนักเรียนมอบหมายให้ หรืออยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่มีประสบการณ์และมีความ
เอื้ออารีของโรงเรียน

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

หลังจากที่โรงเรียนได้รับใบสมัครแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เราจะจัดให้มีการสัมภาษณ์
ลูกสาวของท่านซึ่งอาจจะเป็ นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือผ่านสื่อดิจิตัลก็ได้ การสัมภาษณ์
จะเป็ นการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของลูกสาวของท่านเพื่อให้มน
ั ่ ใจว่าเธอจะสามารถ
เข้าร่วมกับการเรียนรู้ในห้องเรียนได้
ในบางกรณี เราอาจเสนอให้ลูกสาวของท่านเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษา ในกรณี
ที่โรงเรียน Carmel College รับลูกสาวของท่านเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนจะจัดให้มีการ
ทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อเธอเดินทางมาถึงเพื่อที่จะได้จัดให้เธอเข้าเรียนภาษาอังกฤษและ
วิชาอื่นที่สอดคล้องกับทักษะภาษาอังกฤษของเธอ โรงเรียนมีการจัดสอนภาษาอังกฤษใน
หลักสูตร EAL (ESOL) สำ�หรับนักเรียนที่เรียนระดับเยียร์ 7-12 ด้วย

ทำ�ไมต้องเลือกเรียนที่โรงเรียน Carmel College?
ผลงานด้านวิชาการ

โรงเรียนได้รับการจัดอันดับความเป็ นเลิศทางวิชาการอยู่ใน 15 อันดับสูงสุดของโรงเรียนใน
นิวซีแลนด์ คณาจารย์ของเรามีความมุ่งมัน
่ ต่อภาระกิจที่ตนเองได้รับมอบหมายและมีการ
ค้นหาวิธีการสอนที่ให้นักเรียนสนใจและเกิดแรงดลบันดาลใจใคร่เรียนรู้ และผลงานหลักสูตร
ประกาศนียบัตร NCEA ที่เยี่ยมยอดของเราเป็ นบทพิสูจน์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว

นั กเรียนหญิงล้วน

ผลงานการวิจัยหลายชิน
้ พบว่าเด็กหญิงทำ�ได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็ นหญิงทัง้ หมด
นักเรียนของเราจบออกไปจากโรงเรียน Carmel College เพื่อเป็ นเยาวสตรีที่ช่วยเหลือตน
เองได้และมีความมัน
่ ใจ และนักเรียนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะออกไปเป็ นผู้นำ�ที่มีความเชื่อมัน
่
อย่างหนักแน่นต่อตนเองและต่อความสามารถที่ตนเองมีอยู่

ศิลปะการแสดง

โรงเรียนมีช่ อ
ื เสียงในโปรแกรมการละคร ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยที่นักเรียนของเรา
สามารถชนะในการแข่งขันในแต่ละด้านหลายครัง้

การกีฬา

โรงเรียนมีทีมเน็ตบอลจำ�นวนมากและทีมฮอคกีช
้ น
ั ้ นำ �ของเราเคยชนะการแข่งขันหลักมา
แล้วหลายครัง้ นอกจากนี้นักเรียนยังให้ความสนใจมากกับกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล
เทนนิส แบตมินตัน และฟุตบอล

สิ่งอำ�นวยความสะดวก

บุคลิกของโรงเรียนของเรายังได้รับการรักษาไว้ต่อไปอีกทัง้ ยังร้อยเข้าด้วยกันกับอาคาร
เรียนเฉพาะวัตถุประสงค์ที่มีความทันสมัย รวมถึง ห้องดนตรีเพียบพร้อมด้วยเทคนิคทันสมัย
ห้องสมุดสุดหรรษา โรงยิมที่ทันสมัย ห้องเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเฉพาะทาง และโรงละคร

เราใคร่ขอเชิญนั กเรียนให้มาเข้า

เป็ นส่วนหนึ่ งของชุมชนการเรียนรู้
ของโรงเรียน Carmel College

