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Kia Ora and Welcome to Takapuna
Normal Intermediate School
ยิ น ดี ต อ นรั บ เข า สู โ รงเรี ย นทาคาพู น า นอแม็ ล อิ น เทอมี เ ดี ย ท
(Takapuna Normal Intermediate School)
โรงเรี ย นทาคาพู น า นอแม็ ล อิ น เทอมี เ ดี ย ท เป็ นศู น ย ก ลางของ
การเรี ย นรู ท่ี ป ลอดภั ย และอยู ใ นความดู แ ลของครู ท่ี เ อาใจใส ใ น
การเรี ย นการสอนเพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพของ นั ก เรี ย น
โรงเรี ย นมี ค วามภาคภู มิ ใ นการเรี ย น การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ ง เปิ ดโอกาสให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ใ นสิ่ ง ใหม ๆ ซึ่ ง นํ า ไปสู ผล
สั ม ฤทธิ ด
์  า นวิ ช าการ สั ง คม วั ฒ นธรรม และการกี ฬ า โรงเรี ย น
เปิ ดสอนใน หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของประเทศนิ ว ซี แ ลนด และ
หลั ก สู ต ร International Baccalaureate ระดั บ ประถม
ศึ ก ษา(PYP)
โรงเรี ย นทาคาพู น า นอแม็ ล อิ น เทอมี เ ดี ย ท เปิ ดโอกาสให
นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ประสบการณใ หม ๆ เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะใน
การใช ค วามคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล ซึ่ ง นํ า ไปสู การทํ า งานร ว มกั น
ทั้ ง ส ว นตั ว และสั ง คม
โรงเรี ย นมี ค รู ท่ี มี ป ระสบการณใ นการ จั ด การเรี ย นการสอนให
เหมาะสมกั บ นั ก เรี ย น แต ล ะคนเพื่ อความสํ า เร็ จ ของ นั ก เรี ย น
เวนดี้ แซนลิ เ ฟอร อาจารย ใ หญ

Wendy Sandifer, Principal

Develop your passion
with a New Zealand Education
ระบบการศึกษาของประเทศนิ วซีแลนด
โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ลอินเทอมีเดียท ตั้งอยูในนอรธชอรของเมืองโอคแลนด เป็ น
โรงเรียนชั้นนําทางการศึกษาสําหรับ นักเรียนอายุระหวาง 11-13 ปี
โรงเรียนมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนดาน วิชาการกับมหาวิทยาลัยโอคแลนดและ เป็ นที่
อบรมและดูงานเกี่ยวกับระบบการ ศึกษาของประเทศนิ วซีแลนดจากครูจาก ประเทศ
ตางๆทั่วโลก
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความรวมมือ อยางใกลชิดกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ มีช่ อ
ื เสียง
เชน โรงเรียน Westlake Boys High School, โรงเรียน Westlake Girls High School และ
โรงเรียน Takapuna Grammar School.
โรงเรียนตั้งอยูใกลกับศูนยการคาที่คับคั่ง ดวยผูคน ชายหาด และอยูหางจาก ใจกลาง
เมืองโอคแลนดโดยรถประจําทาง 15นาที ซึ่งเป็ นที่ต้ง
ั มหาวิทยาลัยโอคแลนดและ
สถาบัน อุดมศึกษาอื่นๆดวย สถานี รถประจําทาง อยูใกลกับโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษา
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียน 2 ปี ในดาน
วิชาการเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูซ่ง
ึ
เป็ นสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาตัวเอง
หลักสูตรของโรงเรียนจะเนนดานทักษะ การ
คิดและการรับผิดชอบตอตนเองและ สังคม
ซึ่งเป็ นสิ่งที่จําเป็ นในการพัฒนาชีวิต
ในอนาคต

หลักสูตรสากล
โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ลอินเทอมีเดียท เป็ นสมาชิกของ
องคการดานการศึกษา สากลไดเปิ ดสอนหลักสูตร
International Baccalaureate Primary Years
Programme (PYP) ซึ่งมีจุดประสงคในการพัฒนา ทักษะ
ในดาน การใฝ รู การซักถาม ซึ่งนํา ไปสูความเขาใจและ
เคารพความคิดเห็น ในวัฒนธรรมที่แตกตาง

แผนกเทคโนโลยี
โรงเรียนมีหองเรียนพิเศษดาน
เทคโนโลยี เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูส่ง
ิ ใหมๆ ไดแก งานไม
อาหาร วิทยาศาสตร และ
คอมพิวเตอร นักเรียนสามารถ
เรียนรูการ พัฒนาทักษะการใช
มือ ซึ่งเป็ นสิ่งสําคัญ ในการเรียน
ดานเทคโนโลยีในระดับ
มัธยมศึกษา

การศึกษากลางแจ้ง

โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ลอินเทอมีเดียท เปิ ด
ใหนักเรียนไดมี ประสบการณการศึกษากลาง
แจงที่ต่ น
ื เตน เราใจเพื่อเป็ นการเตรียมตัวให
นักเรียนได รูจักกับเครื่องมือในการเขารวม
กิจกรรม กลางแจงในอนาคต ไดแก เรือคายัค
คาย พักแรม เดินป า การขี่จักรยาน การไต เชือก
และกิจกรรมสนุกสนาน อื่นๆ อีกมาก

กีฬา

โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ล อินเทอมีเดียท ไดรับการยอมรับทั้ง
ภายในประเทศและ นานาชาติวาเป็ นโรงเรียนที่มีความสําเร็จ
โดดเดน โรงเรียนมีกีฬาหลาย ประเภท ไดแก กรีฑา คริกเกต ฮอกกี้
ฟุตบอล เน็ตบอล บาสเกตบอล กอลฟ ปิ งปอง ทัชรักบี้ โปโลนาและ
วายนา นักเรียนสามารถเลือกเลนกีฬาตางๆ
ได ตลอดทั้งปี เชนเดียวกับเขารวมการแขงขัน กีฬาระดับภูมิภาค
และสมาคมการแขงขัน กีฬาแหงชาตินักเรียนระดับประถมตอน
ปลาย ซึ่งเป็ นการแขงขันกีฬาที่ใหญท่ส
ี ุด ในประเทศนิ วซีแลนด

ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

หลักสูตรทัศนศิลป และการแสดงเปิ ด โอกาสใหนักเรียนไดแสดงพัฒนาดาน ความคิด
สรางสรรค โรงเรียนมีหองเรียน พิเศษ 2 หองสําหรับศิลปะและดนตรี / การแสดง
ครูผูสอนหลักสูตรทัศนศิลป ไดเปิ ดโอกาส ใหนักเรียนไดแสดงอิสระทางความคิดใน
รูปแบบ สองมิติในการวาด ภาพลายเสนและภาพเขียนรวมทั้งงาน ประติมากรรมสาม
มิติ โดยใชส่ อ
ื ในหลาย รูปแบบ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีครูผูมี ความเชี่ยวชาญทางดาน
ศิลปะ การแสดง ดนตรี และการเตนในดานตางๆ ซึ่งทําให นักเรียนไดสรางผลงานของ
ตนเองและ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน กิจกรรมพิเศษตางๆ เชน การแสดงละคร
เวที การเตนคับป า ฮักกา การเตนรํา การ เตนรําเป็ นกลุม การเตนเชียรลีดเดอร และ
กระโดดแจม

ดนตรี
นักเรียนสามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีท่ี ตนเอง ตองการ และ สามารถเขารวมแสดง
รวมกับวงดนตรีแจส วงดนตรีร็อคและการขับรองประสานเสียง วงดนตรีออเคสตาของ
โรงเรียนมีนักดนตรี มากกวา 70คน ไดเรียนรูในการเลนเพลง ยอดนิ ยมและเพลง
คลาสสิค

สิ่งอํานวยความสะดวก

โรงเรียนมีส่ง
ิ อํานวยความสะดวก เชน สนามกีฬากลางแจง สนามเด็กเลน
หองเรียนดนตรีและการแสดง หอประชุม หองทําฟั น หองสมุด หองเรียน
20 หอง และหองเรียนพิเศษ 4 หอง ในชั้นเรียนทุก ชั้นมีการเชื่อมตอกับ
อินเตอรเน็ตความเร็ว สูง นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อ การเรียนรู
และทํางานรวมกับเพื่อน นักเรียนในกลุม หองสมุดเปิ ดทําการทุก วันตั้งแต
08:00-16:00 น. ชั้นเรียนและ บริเวณที่ใชในการเรียนรูมีความทันสมัย และมี
อุปกรณครบครันพื้นที่ในโรงเรียนได รับการตกแตงใหเป็ นภูมิทัศนท่ี
สวยงาม มี หองอาหารสําหรับนักเรียนซึ่งมีบริการทั้ง ทั้งอาหารรอนและ
อาหารเย็นที่มีคุณคา ทางโภชนาการอยางครบถวน
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หลักสูตร ESOL

โรงเรียนมีโปรแกรมการสอนภาษา อังกฤษสําหรับ
นักเรียนนานาชาติ (ESOL) เพื่อชวยพัฒนานักเรียน
นานาชาติในดาน การอานการเขียน การพูด และการ
ฟั ง เพื่อ นักเรียนจะไดพัฒนาภาษาไดในระดับ เดียว
กับเพื่อนรวมชั้นเรียน โปรแกรมดาน การอานและ
การเขียนจะสอนโดยเจา หนาที่และครูผูชวย

สวัสดิการ

สวัสดิการของนักเรียนนานาชาติไดรับการ ดูแล โดย
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ แผนกนักเรียนนานาชาติ
ตามกฎขอบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องดูแล
นักเรียนนานาชาติปี 2016
โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ลอินเทอมีเดียท คํานึ งถึง
สวัสดิภาพของนักเรียนเป็ นเรื่องที่ มีความสําคัญ
อยางยิ่งยวด โรงเรียนตั้ง อยูใกลกับโรงพยาบาล
นอรธชอรและศูนย การแพทยชอรแครและมีเจา
หนาที่ท่ไี ดรับ การอบรมในกรณีฉุกเฉินในโรงเรียน

การประกัน

ระเบียบปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส นักเรียน
นานาชาติ กําหนดใหนักเรียน ตองมีประกันสุขภาพ
และการเดินทางที่ให คุมครองครบถวน

ที่พักอาศัย

นักเรียนทุกคนตองพักอยูในที่พักแบบ โฮมสเตยซ่ง
ึ มี
ผูดูแลหรือผูปกครองที่ไดรับ การรับรองจากผูอํานวย
การนักเรียน นานาชาติของโรงเรียนซึ่ง จะเป็ นผู
ตรวจตราและใหการอนุมัติครอบครัว โฮมสเตย
ทั้งหมด

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติม

การชวยทางดานภาษาเฉพาะทางและ ความชวย
เหลืออื่นๆที่ตองการ
การปฐมนิ เทศและการใหความชวย เหลือตอเนื่ อง
การใหความชวยเหลือ โดยใชภาษาแม แกนักเรียน
และสมาชิกในครอบครัวเมื่อ จําเป็ น
โฮมสเตยท่ม
ี ีความปลอดภัยและดูแล เอาใจใสเป็ น
อยางดี
การพบปะผูปกครองชวงอาหารวาง (morning
teas)
โทรศัพทใหติดตอฉุกเฉินไดตลอด 24 ชั่วโมง
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International
Baccalaureate

แอนดี้ - จีน

ระบบการศึกษาของ โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ล อินเทอมีเดียท เต็มไปดวย
ความ สนุกสนาน นักเรียนจะมีอิสระในการคิด เชิงสรางสรรค โรงเรียนมีสนาม
หญาที่ กวางใหญ และมีสนามกีฬาคอนกรีต 5คอรท ใหนักเรียนไดเลนกีฬาใน
ชวงพัก ภาคเชาและเที่ยง รวมทั้งระหวางการออก กําลังกาย และ ชวงวิชาพละ
ศึกษา นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู ในสิ่งใหมๆพรอมทั้งกิจกรรม
ดานกีฬา ชมรมดานวัฒนธรรมและดนตรี
โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ลอินเทอมีเดียท มีโปรแกรมการศึกษากลางแจง
(EOTC) ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรม กลางแจงเชนคาย Motutapu และ
กิจกรรม ทางนาตลอดปี ผมชอบวิชาเทคโนโลยี ไดแก ศิลปะ ดนตรี
วิทยาศาสตร สื่อดิจิทัล อาหาร และวัสดุ สิ่งเหลานี้ ทําใหผมสนุก และไดเรียนรู
อยางสนุกสนาน

อูจีเนี ย - อิตาลี
การศึกษาในนิ วซีแลนดแตกตางจาก อิตาลีมาก ที่น่ี นักเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองจากสิ่งตางๆไดอยางรวดเร็วมีการ ฝึ กฝนและลองทําสิ่งตางๆ ที่นักเรียน
ติดขัด ซึ่งแตกตางจากประเทศอิตาลี นักเรียนสามารถสรางความสัมพันธท่ด
ี ีกับ
ครูและเพื่อนๆ รวมทั้งฝึ กการทํางานรวม กับผูอ่ น
ื

ริกกี้ - เกาหลีใต

วิธีการสอนที่ โรงเรียนทาคาพูนา นอแม็ล อินเทอมีเดียท ไดปรับใหเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน นักเรียน ไดเรียนรูการทํางานรวมกับเพื่อนๆ การ
หา ขอมูล แลกเปลี่ยนความเห็น การทดลอง และสรุปผลจากการเรียนรู
นักเรียนไดเรียนกีฬาหลากหลายประเภท ซึ่งเป็ นการพัฒนาทักษะใหมๆ นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมมากมายในโรงเรียนเพื่อ เป็ นการสรางความสัมพันธในดานการ
สื่อสารระหวางครูและเพื่อนนักเรียน ผมมี ความสุขที่ไดเขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน
ผมรูสึกภูมิใจที่ไดมีสวนชวยเหลือใน กิจกรรมของโรงเรียน

Continuous effort not strength or
intelligence - is the
key to unlocking
our potential.
WINSTON CHURCHILL

สมัครอย่างไร

ตรวจดูคูมือนักเรียนและกรอกแบบ ฟอรมพรอมสงสําเนารายงานผลการ เรียนลาสุดพรอมสําเนา
หนังสือเดินทาง
หากโรงเรียนรับทานเขาเรียน นักเรียนจะตองไดรับเอกสาร Offer of Place มาพรอมกับจดหมาย ซึ่ง
แจงวัน เริ่มเขาเรียน ระยะเวลาการศึกษา เลาเรียนตารางคาธรรมเนี ยมและวันที่ ที่จะตองชําระคา
ธรรมเนี ยมนั้นๆ
ชําระคาธรรมเนี ยมใหกับทาง โรงเรียนภายในวันที่ระบุ
โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงิน
โดยแนบไปพรอมกับเอกสาร “Offer of place” เพื่อนําไปยื่นตอ สถานฑูตนิ วซีแลนดเพื่อขอรับวีซา
นักเรียน
ผูอํานวยการแผนกนักเรียนนานาชาติ จะติดตอกับนักเรียนเพื่อขอรับ รายละเอียดในความประสงค
ของ ที่พักอาศัยสําหรับนักเรียนที่ไมอาศัย อยูกับบิดามารดาจําเป็ นตองพักที่อยู อาศัยในที่ท่โี รงเรียน
ใหการรับรองไว เทานั้น โรงเรียนจะแจงใหผูปกครอง นักเรียนไดทราบวามีอะไรบางที่ จําเป็ น
นักเรียนนานาชาติจําเป็ นตองมีการ ประกันสุขภาพและการเดินทาง

