
ผลการสอบวัดผลในระบบ NCEA
ในปี ค.ศ. 2016 นักเรียนของวิทยาลัยไวทาคีรีสามารถผ่านการ
สอบวัดผลกลางท่ีระดับ 1 ได้ คิดเป็น 90% ท่ีระดับ 2 คิดเป็น 90% 
และท่ีระดับ 3 คิดเป็น 70% โดยในบรรดาผ้้ได้รับการศึกษา มี
นักเรียนชาวต่างชาติ 2 คนท่ีได้รับทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาด้าน
ภาพถ่ายเชิงศิลปะ

กิจกรรมเสริมหลักส้ตร
นักเรียนหลายคน รวมถึง นักเรียนชาวต่างชาติ ประสบความสาเร็จ
เป็นอย่างส้งจากการเข้าร่วมกีฬาประเภทต่างๆ ท่ีวิทยาลัยจัดไว้ให้
อย่างหลากหลาย (เช่น รักบ้ี ฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง 
สควอซ บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล ว่ายน้า มวยปล้า ยิมนาสติก ค
ริกเก็ต ฮอกก้ี กรีฑา เป็นต้น) วิทยาลัยของเราจึงเป็นท่ีร้้จักอย่างดี
ด้านความสามารถในกิจกรรมดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม

เฉกเช่นเดียวกับโอกาสทางการกีฬาและวัฒนธรรมท่ีมีให้นักเรียน
เลือกเข้าร่วมอย่างมากมาย วิทยาลัยยังได้จัดให้มีชมรมปลอด
การบ้าน (Free Homework Club) ซ่ึงจะจัดข้ึนสัปดาห์ละสองครัง้
หลังเวลาเลิกเรียน

การช่วยเหลือและโฮมสเตย์
นักเรียนในนาม “กีวี บัดด้ีส์” จะทาหน้าท่ีช่วยเหลือนักเรียนใหม่
ให้สามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศ
นิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี วิทยาลัยจะจัดหาและแนะแนวครอบครัว
โฮมสเตย์ท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับนักเรียนชาวต่างชาติให้ โดย
ครอบครัวโฮมสเตย์จะคอยด้แล ช่วยเหลือและมีมิตรไมตรีแก่
นักเรียนเป็นอย่างย่ิง นักเรียนจะได้รับการสอดส่องด้แลระหว่าง
พักอย้่กับครอบครัวโฮมสเตย์ ผ่านการส่ือสารเร่ืองต่างๆ กับฝ่าย
นักเรียนชาวต่างชาติอย่างสม่าเสมอ ตลอดจน การไปเย่ียมเยือน
ท่ีบ้านและการสัมภาษณ์พ้ดคุยกับนักเรียน ปัจจุบันมีครอบครัว
โฮมสเตย์หลายรายท่ีมีบ้านซ่ึงอย้่ในระยะท่ีสามารถเดินเท้าไปกลับ
ระหว่างบ้านกับวิทยาลัยได้

นอกจากน้ี วิทยาลัยยังได้จัดเตรียมพยาบาลประจาโรงเรียน แพทย์
ตรวจเย่ียม ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีแนะนาอาชีพ ตลอดจนคอยช้ีแนะ 
เสนอความช่วยเหลือด้านการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

การช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยแห่งน้ีรองรับนักเรียนทุกคน ไม่ข้ึนกับระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษท่ีผ้้เรียนมีมา ตัง้แต่ผ้้ท่ีมีความสามารถทางภาษา
อังกฤษในขัน้ต้นจนถึงขัน้ส้ง นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมิน
และช่วยเหลือเร่ืองการวางแผนวิชาเรียนเป็นรายบุคคลเม่ือเข้า
เป็นนักเรียนของวิทยาลัย อีกทัง้ จะยังได้รับการติดตามผลอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือมัน่ใจได้ถึงพัฒนาการของผ้้เรียนในตลอดเวลาท่ีศึกษา
ในวิทยาลัยของเรา ทีมเจ้าหน้าท่ีของเราผ้้เป่ียมด้วยทักษะและ
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกับชาวต่างชาติจะคอยช่วยเหลือ
นักเรียนในเร่ืองของภาษาและการสอนเสริมด้านต่างๆ เพ่ือตอบ
สนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี 

ชมรมสนทนาภาษาอังกฤษจะจัดกิจกรรมข้ึนสัปดาห์ละครัง้ในช่วง
พักกลางวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษร่วมกัน

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าส่่วิทยาลัยไวทาคีรี
เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและน่าภาคภ่มิใจยิ่ง

ด้านการจัดการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ
ที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ด้วยความละเอียดอ่อนในการเลือกสรรครอบครัว
โฮมสเตย์สาหรับนักเรียนชาวต่างชาติของเรา ตลอด
จนความใส่ใจด่แล และการให้คาแนะนาปรึกษาด้าน
การเรียนอย่างมีคุณภาพ ทาให้นักเรียนสามารถม่ันใจ
ได้ถึงชีวิตความเป็นอย่่ท่ีอบอุ่นใจตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี ้รวมถึง ความสาเร็จด้านการ
ศึกษาท่ีจะเกิดขึน้กับตนอีกด้วย

ในปี ค.ศ. 2017 สานักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้รายงาน
ไว้ว่า “วิทยาลัยไวทาคีรีจัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีระบบระเบียบ
ขัน้ส้งในการคงไว้ซ่ึงคุณภาพทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การมอบการด้แลใส่ใจแก่นักเรียนชาวต่างชาติ วิทยาลัยแห่งน้ีคอย
ให้การสอดส่องด้แลพัฒนาการของผ้้เรียนเป็นอย่างดี มีการพิจารณา
อย่างละเอียดถ่ีถ้วนในการคัดเลือกหลักส้ตรต่างๆ ของนักเรียน เพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี นอกจาก
น้ี นักเรียนชาวต่างชาติของเราจะยังได้ซึมซับประสบการณ์ต่างๆ 
อย่างเต็มเป่ียมจากวิทยาลัยแห่งน้ี ทัง้ด้านการศึกษา ด้านชุมชนท่ี
ร่วมอย้่ และด้านวัฒนธรรม
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Waitakere College
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Phone +64 9 836 7890

เริ่มต้นการเดินทางของท่าน
ไปกับวิทยาลัยไวทาคีรี

สภาพแวดล้อมของการเอาใจใส่ด่แล

เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับคุณ



วิทยาลัยไวทาคีรี (Waitakere College) เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมีผลสาเร็จที่ประจักษช์ัดในช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจานวนนักเรียน

ราว 1,300 คนที่ศึกษาอย่้ ณ วิทยาลัยแห่งน้ี วิทยาลัยไวทาคีรีตัง้อย่้ทางตะวันตกของ

โอ๊คแลนด์บนภ้มิทัศน์อันสวยสดงดงามยิ่งของประเทศนิวซีแลนด์
ท่านสามารถใช้เวลาเพียง 5 นาที ในการเดินเท้าจากวิทยาลัยแห่งน้ี
ไปยังสถานีรถไฟ สถานีซ่ึงมีขบวนรถไฟท่ีจะนาท่านถึงตัวเมืองโอ๊ค
แลนด์อย่างสะดวกสบาย ด้วยทาเลอันยอดเย่ียมของวิทยาลัยแห่ง
น้ีทาให้ง่ายต่อการเดินทางเข้าถึงเขตชุมชนอันน่าอย้่ ศ้นย์กีฬาและ
สถานท่ีเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ห้องสมุด แหล่งความ
บันเทิง ตลอดจน ศ้นย์กลางธุรกิจและการคมนาคมขนส่งอีกด้วย อีก
ทัง้ ไม่ไกลจากวิทยาลัยแห่งน้ี ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับความสวยงาม
ของชายหาดและแหล่งชมธรรมชาติในท้องถ่ินอีกด้วย

สิ่งอานวยความสะดวก
วิทยาลัยแห่งน้ีตัง้อย่้บนพื้นที่และสวนขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยอาคาร
ที่มีความทันสมัย เช่น ศ้นย์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดอันโอ่โถง โรงยิม 
ห้องซ้อมดนตรีและละคร มุมศิลปะ ดีไซน์และถ่ายภาพ ศ้นย์บริการ
คอมพิวเตอร์สุดทันสมัย ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค หอประชุมและ
ห้องเรียนที่จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเพียบพร้อมเพื่อส่งเสริม
การเรียนร้้ของนักเรียน ในบรรยากาศที่นักเรียนจะร้้สึกอบอุ่นใจเสมอ

หลักส้ตร
เราพร้อมด้วยหลักส้ตรเต็มร้ปแบบทัง้วิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดีไซน์ ดนตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี และภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรียนชาวต่างชาติ หลักส้ตรเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงสาหรับ
การสอบระดับประเทศและการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ในประเทศนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ

วิทยาลัยไวทาคีรีมีความสัมพันธ์อันดีกับทัง้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ 
มหาวิทยาลัยเอย้ที มหาวิทยาลัยแมสเซย์ ย้นิเทค มหาวิทยาลัยไวกา
โต มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย และมหาวิทยาลัยโอตาโกอีกด้วย

ในปี ค.ศ. 2016 นักเรียนจากวิทยาลัยไวทาคีรีได้รับรางวัลทุนการ
ศึกษารวมม้ลค่า 248,100 ดอลลาร์นิวซีแลนด์เพื่อเป็นทุนสาหรับการ
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
จากการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ (CAD)

คณาจารย์ของเรามุ่งมั่นใน
การเตรียมความพร้อมให้
แก่นักเรียน เพื่อนักเรียนจะ
สามารถพัฒนาตนจนเป็นผ้่ที่
มุ่งมองไปยังอนาคต มีความ
สามารถเชิงวิจารณญาณ และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี 
องค์ประกอบเหล่านีจ้ะช่วย
เสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้แก่
นักเรียน เพื่อให้พร้อมสาหรับ
การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่าง
มั่นใจ

ในปี ค.ศ. 2017 วิทยาลัยไวทาคีรีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก
ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นรางวัลชนะเลิศด้านการสอนและการเรียน
ร้้ และยังได้เป็นผ้้เข้ารอบสุดท้ายด้านความเป็นเลิศในการเป็นผ้้นา
อีกด้วย จากการท่ีวิทยาลัยไวทาคีรีได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าใน
ระดับประเทศครัง้น้ี ถือเป็นการเกียรติประวัติอันย่ิงใหญ่และเป็น
ส่ิงท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค่าในความทุ่มเท เสียสละของคณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยท่ีมีให้เสมอมา
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คติพจน์ของเรา คือ ‘Achievement for All’ ถือเป็นสิ่ง
สะท้อนความมุ่งมั่นทุ่มเทของวิทยาลัย ในการพยายาม
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ได้รับร้่และตระหนักถึง
ศักยภาพ ความสามารถที่ตนมี

ภาพของอาจารย์ใหญ่และเจ้าหน้าท่ีอาวุโสในพิธีรับมอบรางวัล
จากนายกรัฐมนตรีแห่งนิวซีแลนด์

ผ้่เรียนร้่ตลอดชีพ


