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กับชัน้ ปี 2018
ผลการศึกษารวมหลักสูตร IBDP* และ VCE
•
•
•
•

ค่ามัธยฐานของผล ATAR 90.65 ท�ำให้ 50 % ของนักเรี ยนอยูใ่ น
กลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 10% ของประเทศ
53% ของนักเรี ยนทังหมดสอบได้
้
ผล ATAR 90.00 หรื อสูงกว่า ซึง่
ท�ำให้ นกั เรี ยนเหล่านี ้อยูใ่ นกลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 10% ของประเทศ
72% ของนักเรี ยนทังหมดสอบได้
้
ผล ATAR 80.00 หรื อสูงกว่า ซึง่
ท�ำให้ นกั เรี ยนเหล่านี ้อยูใ่ นกลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 20% ของประเทศ
85% ของนักเรี ยนทังหมดสอบได้
้
ผล ATAR 70.00 หรื อสูงกว่า ซึง่
ท�ำให้ นกั เรี ยนเหล่านี ้อยูใ่ นกลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 30% ของประเทศ

ผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
การศึกษานานาชาติ (IBDP)
•

•

•
•
•
•
•

Oscar To (นักเรี ยนที่สอบได้ คะแนนสูงสุดของหลักสูตร IBDP)
สอบได้ คะแนนสมบูรณ์แบบ (perfect score) คือ 45/45
(ผล ATAR 99.95) ซึง่ ท�ำให้ เขาอยูใ่ นกลุม
่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด  
0.02% ของผู้ส�ำเร็ จการศึกษาหลักสูตร IBDP ทัว่ โลก

Joshua Cherubino (นักเรี ยนที่สอบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสอง
ของหลักสูตร IBDP) สอบได้ ผล 44/45 (ผล ATAR 99.85)
ซึง่ ท�ำให้ เขาอยูใ่ นกลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 1% ของผู้ส�ำเร็ จการศึกษา
หลักสูตร IBDP ทัว่ โลก

นอกจากนี ้ ยังมี Lucy Callahan, Sonia Clements และ
Thomas Galloway ที่ประสบ ความส�ำเร็ จด้ านวิชาการด้ วยผลสอบ
43/45 (ผล ATAR 99.70)
ค่ามัธยฐานของผล ATAR 95.75 ท�ำให้ 50 % ของนักเรี ยนอยู่
ในกลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 4.25% ของประเทศ
85% ของนักเรี ยนสอบได้ ผล ATAR 90.00 หรื อสูงกว่า
96% ของนักเรี ยนสอบได้ ผล ATAR 80.00 หรื อสูงกว่า
100% ของนักเรี ยนสอบได้ ผล ATAR 70.00 หรื อสูงกว่า

ผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
การศึกษาวิกตอเรี ย (VCE)
•
•
•
•

Emily Dare (นักเรี ยนที่สอบได้ คะแนนสูงสุดของหลักสูตร VCE)
สอบได้ ผล  ATAR 99.70

Chloe Chin (นักเรี ยนที่สอบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสอง) สอบได้
ผล ATAR 99.65

ค่ามัธยฐานของผล  ATAR 83.7 ท�ำให้ 50 % ของนักเรี ยนอยู่
ในกลุม่ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 16.3% ของประเทศ
20.1% ของคะแนนรายวิชาของนักเรี ยนทังหมดสู
้
งกว่าหรื อ
เท่ากับ 40

* นักเรี ยนของวิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ ดเลือกเรี ยนหลักสูตร VCE หรื อ IBDP โดยที่
นักเรี ยนที่จบชันปี
้ 12 (ม.6) จะได้ รับผลการจัดอันดับผลการสอบเข้ าสถาบัน
อุดมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR)
ไม่วา่ จะเลือกเรี ยนหลักสูตรใด้
ข้ อมูลและผลทังหมดที
้
่มีรายละเอียดในแผ่นพับนี ้ถูกต้ อง ณ เวลาที่จดั พิมพ์
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นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงสุด
ของหลักสูตร IBDP

Oscar To - คะแนน IBDP 45/45 (ผล ATAR 99.95)
Oscar เป็ นนักเรี ยนทีป
่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูง

โดยสม�ำ่ เสมอตลอดระยะเวลาทีเ่ ขาเรียนอยูท่ วี่ ทิ ยาลัย
เซนต์ลโี อนาร์ ด โดยได้ รับรางวัลเหรียญทอง (High
Distiction) มากมายในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ หลายครัง้ นอกเหนือจากรางวัลดีเด่นในการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น  Oscar
ได้ รับรางวัลทางวิชาการปี 11 (ม. 5) พร้ อมกับรางวัล IB
ส�ำหรับเคมี เศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์
Oscar ตระหนักว่าการศึกษาทีเ่ ขาได้ รับจากวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดนันไม่
้ ได้
เป็ นเพียงการเรียนเพือ่ ให้ สอบผ่านเท่านัน้ เขาสนุกกับกิจกรรมร่วมและเสริม
หลักสูตรมากมาย และมีสว่ นร่วมในวงดนตรีออเคสตราตังแต่
้ ชนปี
ั ้ 7 (ม.1)
จนถึงชันปี
้ 9 (ม.3) โดยเล่นไวโอลินกับวง Strung Out และวง Chamber
Strings  ตลอดเวลาที่ Oscar อยูใ่ นโรงเรี ยนมัธยมตอนต้ นและมัธยม
ตอนปลาย เขาเป็ นส่วนหนึง่ ของกีฬาสมาคมโรงเรียนสหศึกษา (ACS)
อย่างสม�ำ่ เสมอโดยเล่นบาสเก็ตบอลและฟุตบอล นอกเหนือจากการเข้ าร่วม
ในการวิง่ ครอสคันทรี่ระหว่างโรงเรียน
Oscar กล่าวว่าเขารัก “วัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมของทังวิ
้ ทยาลัย  
ทุกคนยอมรับและเคารพในความสนใจและความใฝ่ ฝั นส่วนบุคคลเป็ นอย่าง
มาก คณาจารย์ให้ ความส�ำคัญกับความผาสุกและความส�ำเร็จของนักเรียน
อย่างแท้ จริง  ความช่วยเหลือและการตอบสนองของคณาจารย์เมือ่ ผมต้ องการ
ความช่วยเหลือนันเป็
้ นสิง่ ทีห่ าทีเ่ ปรียบไม่ได้ ผมขอขอบพระคุณมิสเตอร์ เฟล็ต
เชอร์ อาจารย์พเี่ ลี ้ยงของผมเป็ นพิเศษ ทีค่ ำ� นึงถึงผลประโยชน์ของผมเป็ นหลัก
อยูต่ ลอดเวลา และส�ำหรับความเอื ้ออาทรอย่างไม่นา่ เชือ่ ของท่าน   
Oscar ได้ รับเสนอทุนอธิการบดี (ความส�ำเร็จด้ านพาณิชยศาสตร์ ) จาก
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น นอกเหนือจากทุนแห่งความเป็ นเลิศจากมหาวิทยาลัย
โมนาช   Oscar ตัดสินใจเลือกรับทุนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสอง
ของหลักสูตร IBDP
Joshua Cherubino - คะแนน IBDP 44/45
(ผล ATAR 99.85)
Joshua เริ่มเข้ าเรี ยนกับเราในชันปี
้ 2 (ป. 2) และเป็ น

สมาชิกทีแ่ ข็งขันของชุมชนวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ด มีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมร่วมหลักสูตรมากมาย เช่น การพูดใน
ทีส่ าธารณะของสมาคมโต้ วาทีแห่งรัฐวิกตอเรีย (DAV)
ละครเพลงของระดับมัธยมตอนต้ น วงดนตรีวงใหญ่
สโมสรวิง่ การแข่งขันผจญภัย กรีฑา ACS การวิง่ ครอส
คันทรี่ ฟุตบอล ทัชฟุตบอล และว่ายน� ้ำ  
ความส�ำเร็จของ Joshua รวมถึงรางวัลการให้ บริการด้ าน
กีฬาชันปี
้ 12 (ม. 6) รางวัลผู้มคี วามเพียบพร้ อมรอบด้ านชันปี
้ 12 (ม. 6) จาก
Caltex  รางวัลรายสาขาวิชาในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับพื ้นฐาน IB  เหรี ยญทอง
ทีมอัลเลน และรางวัลทีส่ ามจาก Generations in Jazz Division 1   ในช่วง
เวลาทีเ่ ขาอยูท่ วี่ ทิ ยาลัย Joshua ยังได้ รับรางวัล Full Colours หลายรางวัล
คือ ระดับวิทยาลัย ด้ านวิชาการ ด้ านดนตรี ด้ านทีมกีฬา การวิง่ ครอสคันทรี่
และทัชฟุตบอล และยังได้ รับรางวัล Half Colours จากการวิง่ ครอสคันทรี่ของ
ACS กรี ฑาของ ACS และฟุตบอล อีกด้ วย   
Joshua เป็ นผู้นำ� ทีแ่ ข็งขันในวิทยาลัย รวมทังในบทบาทของผู
้
้ นำ� ระบบ
เพือ่ นช่วยเพือ่ น  ผู้นำ 
� Scope  และกัปตันทีมแอลเลนชันปี
้ 12 (ม. 6)
Joshua กล่าวว่าเขารู้สก
ึ ขอบคุณเซนต์ลโี อนาร์ ดเป็ นทีส่ ดุ ส�ำหรับความ
ช่วยเหลือ ค�ำแนะน�ำ และการอุทศิ ตนเพือ่ การเรียนรู้และความส�ำเร็จของ
นักเรียนจากคณาจารย์และอาจารย์สอนพิเศษในห้ องสมุด Joshua ได้ รับทุน
ความเป็ นเลิศทางวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโมนาช

หลักสูตร IBDP
Lucy Callahan - คะแนน IBDP 43/45
(ผล ATAR 99.70)
Lucy เข้ าเรี ยนกับวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดในชันปี
้ 7
(ม. 1) ในช่วงเวลาทีเ่ ธออยูท
่ วี่ ทิ ยาลัย เธอกลายเป็ น

สมาชิกทีท่ มุ่ เทให้ กบั ชุมชนของเราเป็ นอย่างยิง่ และ
ได้ เป็ นผู้นำ� ในบทบาททีแ่ ตกต่างกันมากมาย รวมถึง
ผู้นำ 
� Scope ผู้นำ� ระบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น และผู้จดั ร่วม
ของงานอาหารเช้ าวันสตรีสากล  
นอกเหนือจากการแสดงทักษะความเป็ นผู้นำ� ที่
ยอดเยีย่ มแล้ ว Lucy ยังเป็ นผู้ทที่ ำ� งานเป็ นทีมอย่างทุม่ เท โดยมีสว่ นร่วม
ในกีฬาทีว่ ทิ ยาลัยอย่างแข็งขัน รวมถึง เน็ตบอลและวอลเลย์บอลของ ACS
วิชาที่ Lucy ชืน่ ชอบคือวิชาภูมศิ าสตร์   เธอกล่าวว่าวิชานี ้ “เป็ นมากกว่า
การเรียนรู้เกีย่ วกับแผนที  ่ แต่เป็ นการเรียนรู้เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นรอบตัวเรา
ในด้ านสิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และการเมือง และเพราะวิชาภูมศิ าสตร์ นเี่ อง
ตอนนี ้ฉันจึงเข้ าใจถึงสาเหตุและวิธีแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ของโลก ซึง่ ท�ำให้ ฉนั
สามารถสนทนากับใครก็ได้ เกือบทุกคน”   
Lucy กล่าวว่าเธอมีความสุขกับโอกาสทีเ่ ธอมีนอกห้ องเรี ยนที่
เซนต์ลโี อนาร์ ด เช่นการได้ อยูใ่ นทีมงานด้ านเทคนิคของการผลิตละครเวที
และกีฬา ACS ซึง่ เธอได้ ผกู มิตรกับเพือ่ นในทุกระดับชันปี
้ และ
ได้ สนุกสนานมาก  
Lucy เชือ
่ ว่าการศึกษาของเธอทีเ่ ซนต์ลโี อนาร์ ดไม่เพียงแต่ให้ ทกั ษะ
ด้ านวิชาการเท่านัน้ แต่ยงั ให้ ทกั ษะทางสังคมและวิชาชีพทีเ่ ธอตระหนักว่า
เป็ นสิง่ ส�ำคัญต่ออนาคตเท่า ๆ กัน Lucy ตกลงรับทุนอธิการบดีเพือ่ ศึกษา
ด้ านการออกแบบอุตสาหกรรมทีม่ หาวิทยาลัยสวินเบิร์น  
Sonia Clements - คะแนน IBDP 43/45
(ผล ATAR 99.70)
Sonia เริ่มเข้ าเรี ยนทีเ่ ซนต์ลโี อนาร์ ดในชันปี
้ 7 (ม. 1)

และเป็ นนักเรียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูงมา
โดยสม�ำ่ เสมอ เธอได้ ตกั ตวงโอกาสทีเ่ ธอได้ รับให้
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ โดยการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ร่วมหลักสูตรทีห่ ลากหลาย เช่น คณะนักร้ องประสาน
เสียงมัธยมปลาย วงดนตรีเวที วงดนตรีวงใหญ่ วงดนตรี
แจ๊ สวันอังคาร และละครเวทีและละครเพลงต่าง ๆ  
เธอเข้ าร่วมในโปรแกรมการพัฒนาความสามารถต่าง ๆ
รวมถึง โครงการทุนการศึกษาโมนาช ทศกรีฑาดาวินชี่ และการแก้ ปัญหา
ในอนาคต   
Sonia เป็ นสมาชิกชุมชนและผู้นำ� ทีแ่ ข็งขันของวิทยาลัย โดยมีบทบาท
มากมายรวมทังกั
้ ปตันทีมแอลเลนชันปี
้ 12 (ม. 6)  ผู้นำ� แจ๊ สชันปี
้ 12 (ม. 6)
และกัปตันดนตรีของทีมในชันปี
้ 9 (ม. 3)  รายการความส�ำเร็จทีน่ า่ ประทับ
ใจของ Sonia รวมถึงรางวัล Full Colours ด้ านวิชาการและดนตรี รางวัล
วรรณคดีองั กฤษ IB ชันปี
้ 12 (ม. 6)  รางวัลศิลปะ Elspeth Bennett
ชันปี
้ 11 (ม. 5) รางวัล Invergowrie เพือ่ วิทยาศาสตร์ ชนปี
ั ้ 9 (ม. 3)
รางวัลโรตารีเพือ่ การเป็ นพลเมือง  รางวัลยอดแซ็กโซโฟนจาก
Generations in Jazz Division Second  รางวัลทีส
่ ามวงดนตรีวงใหญ่
รางวัล David Witham Alpine Hike ชันปี
้ 10 (ม. 4) รางวัลทีมแอลเลน
ชันปี
้ 7-10 (ม. 1-4) และรางวัลเหรียญเงินส�ำหรับการมีสว่ นร่วมดีเด่นและ
ความส�ำเร็จส�ำหรับทีมกีฬา  ผลงานศิลปะของ Sonia ยังได้ รับคัดเลือกให้
เขาร่วมนิทรรศการศิลปะ IB (รัฐวิกตอเรียและแทสเมเนีย) และงานแสดง
ศิลปะและการออกแบบของผู้สำ� เร็จการศึกษาในแถบเบย์ไซด์   
Sonia เชือ
่ ว่า ‘การศึกษาเพือ่ ชีวติ ’ หมายถึง “แนวทางทีส่ อนให้ เราช่างสงสัย
ตังค�
้ ำถามและเปิ ดใจกว้ างตลอดชีวติ ”  เธอเล่าว่าทุก ๆ ปี ทเี่ ซนต์ลโี อนาร์ ดจะ
มีเหตุการณ์เด่น ๆ เช่นกิจกรรมค่ายและการปี นเขาต่าง ๆ  ประสบการณ์ครัง้
ยิง่ ใหญ่ (Big Experience) ในช่วงปี 9 (ม. 3) และ Generations in
Jazz Sonia ได้ รับทุนอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยบอนด์ เพือ
่ ศึกษาสาขา
พาณิชยศาสตร์ /นิตศิ าสตร์   

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงสุด
ของหลักสูตร VCE
Emily Dare - ผล ATAR 99.70

Emily เริ่มเข้ าเรี ยนกับเซนต์ลโี อนาร์ ดในชันปี
้ 7
(ม. 1) และเป็ นสมาชิกทีท
่ มุ่ เทให้ กบั ชุมชนวิทยาลัย

ของเราเป็ นอย่างยิง่   เธอสนุกกับกิจกรรมที่
หลากหลาย รวมทังการแข่
้
งขันผจญภัย กรีฑาของ
ACS การวิง่ ครอสคันทรี่ ว่ายน� ้ำ วอลเล่ย์บอล
เน็ตบอล ทัชฟุตบอล โต้ วาที ร้ องเพลงและเล่นดนตรี   
เอมิลยี่ งั มีสว่ นร่วมในโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษต่าง ๆ เช่นการแก้ ปัญหาในอนาคตและ

ทศกรีฑาดาวินชี่  
ตลอดเวลาทีเ่ ธออยูท่ เี่ ซนต์ลโี อนาร์ ด Emily แสดงให้ เห็นถึงความเป็ น
ผู้นำ� ด้ านกีฬาทีย่ อดเยีย่ ม รวมถึงบทบาทในฐานะกัปตันการวิง่
ครอสคันทรี่ กับตันทัชฟุตบอล รองกัปตันกรีฑาและกัปตันกีฬาฟอร์ สเตอร์   
Emily ยังได้ รับรางวัลทางวิชาการมากมาย เช่น รางวัลรายสาขาวิชา
ในวิชาชีววิทยา เคมี ภูมศิ าสตร์ และพลศึกษา  
Emily กล่าวว่า “วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดเป็ นสภาพแวดล้ อมด้ านการ
เรียนรู้ทเี่ ป็ นบวกอย่างมากซึง่ ส่งเสริมให้ นกั เรียนเรียนหนัก แต่ในขณะ
เดียวกันก็สง่ เสริมให้ มคี วามสมดุลระหว่างภาระผูกพันร่วมหลักสูตรและ
ภายนอกอีกด้ วย   ฉันรู้สกึ ขอบคุณคณาจารย์ของฉันทีท่ มุ่ แทให้ กบั
การศึกษาของพวกเราและท�ำงานหนักเกินหน้ าทีเ่ พือ่ ช่วยให้ พวกเราบรรลุ
เป้าหมาย  เซนต์ลโี อนาร์ ดให้ ความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณใน
การท�ำงานแก่ฉนั ทีจ่ ะส่งผลต่องานอาชีพและกิจกรรมทังหมดในชี
้
วติ ของ
ฉัน และเตรียมพร้ อมให้ ฉนั สามารถเดินตามเส้ นทางชีวติ ใด ๆ ก็ได้ ที่
ฉันต้ องการ  ฉันชอบทีเ่ ซนต์ลโี อนาร์ ดมีบรรยากาศทีด่ แี ละชุมชนทีท่ กุ คน
ได้ รับการยอมรับและช่วยเหลือจากทุกคนโดยรอบ”  Emily ตังใจจะเข้
้
า
เรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาในปี 2019 เพือ่ ศึกษาชีวเคมีหรือ
วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม

นักเรียนที่สอบได้ คะแนนสูงเป็ นอันดับสอง
ของหลักสูตร VCE
Chloe Chin - ผล ATAR 99.65

นับตังแต่
้ เข้ าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดใน
ชันปี
้ 9 (ม. 3) Chloe ก็เป็ นสมาชิกทีแ่ ข็งขันของ
ชุมชนวิทยาลัยทีม่ ชี วี ติ ชีวาของเรามาโดยตลอด  
เธอสนุกกับกิจกรรมร่วมหลักสูตรทีห่ ลากหลายและ
มีสว่ นร่วมในการพูดในทีส่ าธารณะ การโต้ วาที
กิจกรรม Sisters in Science และกิจกรรมรณรงค์
เพือ่ ชนพื ้นเมือง Unite Us
Chloe เป็ นแบบอย่างและผู้นำ� ทีโ่ ดดเด่นภายในวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฐานะประธานนักเรียนของวิทยาลัยในปี 2018
Chloe ยังเป็ นสมาชิกของสภานักเรี ยนชันปี
้ 10 (ม. 4) และปี 11 (ม. 5)
เธอน�ำทีมนิวแมนไปสูช่ ยั ชนะในฐานะกัปตันทีมหมากรุกในปี 2017
เธอเป็ นกัปตัน Dance-Off ของทีม และยังจัดกิจกรรมโกนผม Bald for
Bowel ในปี 2018 ซึง่ สามารถเรี่ ยไรเงินได้ หลายพันดอลลาร์ เพือ
่ สมทบ
ทุนสนับสนุนการวิจยั และป้องกันมะเร็งล�ำไส้   
Chloe กล่าวว่า “วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดมอบโอกาสอันไม่มท
ี สี่ ิ ้นสุดให้
้ 9
กับนักเรียนในหลาย ๆ ด้ าน  นับตังแต่
้ ประสบการครัง้ ยิง่ ใหญ่ในช้ั นปี
(ม. 3) ไปจนถึงการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ เซนต์ลโี อนาร์ ดเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรียนได้ สำ� รวจเส้ นทางทีห่ ลากหลาย และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ
วิทยาลัยของเราช่วยให้ นกั เรียนได้ เติบโตขึ ้น”  ส�ำหรับ Chloe แล้ ว
สโลแกน “การศึกษาเพือ่ ชีวติ ” ของวิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดหมายถึง
“ความรักและความกระหายในการเรียนรู้ทค่ี รอบคลุมตลอดชีวติ แม้ แต่ใน
วัยผู้ใหญ่”  Chloe ได้ รับทุนการศึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยโมนาชและเธอสนใจทีจ่ ะท�ำงานด้ านสือ่ การสือ่ สารและ
ธุรกิจในอนาคต
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หลักสูตรการศึกษาของเรา

วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดเปิ ดสอนทังหลั
้ กสูตร VCE และหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษานานาชาติ (International Baccalaureate Diploma
Programme - IBDP) เป็ นเส้ นทางสูอ
่ ดุ มศึกษาและโลกแห่งการท�ำงานนอกรัว้ วิทยาลัย
VCE เป็ นหลักสูตรทีม
่ คี วามยืดหยุน่ โดยมีภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับเพียงวิชาเดียว ด้ วยเหตุนี ้ นักเรียนจึงสามารถปรับแต่งการเรียนการสอนให้ สอดคล้ อง
กับความสนใจและเป้าหมายในอนาคตของตนได้ โดยการเลือกทีจ่ ะมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาหนึง่ วิชาใดโดยเฉพาะ หรือเลือกวิชาต่าง ๆ จากสาขาวิชาที่
หลากหลาย
นักเรียน IBDP จะต้ องเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาต่าง ๆ จ�ำนวนหกวิชาจากกลุม่ วิชาทีห่ ลากหลายจึงจะสามารถส�ำเร็จหลักสูตรได้   ซึง่ รวมถึง: วิชาภาษา
สองวิชา (ภาษาของนักเรียนเองและอีกหนึง่ ภาษา) วิชาสังคมศาสตร์ หนึง่ วิชา วิชาวิทยาศาสตร์ การทดลองหนึง่ วิชา และคณิตศาสตร์ ส�ำหรับวิชาทีห่ ก
นักเรียนสามารถเลือกวิชาศิลปศาสตร์ หรือวิชาทีส่ องจากกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ทีก่ ล่าวแล้ วข้ างต้ นได้
นอกจากนี ้ นักเรียน IBDP ทุกคนจะต้ องผ่านการศึกษาบังคับหลักสามประการอีกด้ วย ได้ แก่: เรียงความฉบับยาว (extended essay) ซึง่ ช่วยให้ นกั เรียน
สามารถท�ำการวิจยั อิสระผ่านการศึกษาในเชิงลึกประมาณ 4,000 ค�ำทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิชาทีต่ นเลือกวิชาใดวิชาหนึง่ ; ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge)
ซึง่ เป็ นหลักสูตรด้ านการคิดเชิงวิพากษ์ทจี่ ะสอนนักเรียนว่าจะเรียนรู้ได้ ‘อย่างไร’ ช่วยให้ พวกเขาพัฒนาความรู้ทคี่ รอบคลุมเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้ซงึ่
พวกเขาจะสามารถน�ำไปใช้ กบั สาขาต่าง ๆ และในทุกวิชาทีเ่ รียน; และความคิดสร้ างสรรค์ กิจกรรม การบริการ (Creativity, Action, Service - CAS)
ซึง่ ท�ำให้ นกั เรียนได้ มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมนอกห้ องเรียน รวมถึงการมีสว่ นร่วมในศิลปะ การออกก�ำลังกายและการบริการชุมชน
วิทยาลัยเซนต์ลโี อนาร์ ดเริ่มเปิ ดสอนหลักสูตร IBDP ในปี 1982 ประสบการณ์กว่า 37 ปี และความสัมพันธ์ทตี่ อ่ เนือ่ งและแน่นแฟ้นกับองค์กร
ประกาศนียบัตร
การศึกษานานาชาติ (International Baccalaureate Organisation) ของเราท�ำให้ มนั่ ใจได้ วา่ นักเรียนหลักสูตร IBDP ของเราจะได้ รับการสนับสนุนและ
การเรียนการสอนทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ปั จจุบนั หลักสูตร IBDP ได้ รับการยอมรับในกว่า 140 ประเทศส�ำหรับการเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รวมทัง้
สถาบันอุดมศึกษาส�ำคัญ ๆ ทุกแห่งในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยเป้าหมาย

7% - ต่างรัฐ ต่างประเทศ

และอืน่ ๆ

99.3% ของนักเรี ยนทีส
่ ำ� เร็จการศึกษาในปี 2018 และสมัครผ่าน VTAC ได้ รับเข้ า

ศึกษาในรอบแรก
มหาวิทยาลัยทีน่ กั เรียนทีส่ ำ� เร็จหลักสูตร VCE และ IBDP ของเรานิยมสมัครเข้ าศึกษา
ต่อมากทีส่ ดุ คือมหาวิทยาลัยโมนาช  โดยคิดเป็ น 47% ทีไ่ ด้ รับเข้ าศึกษาต่อ นักเรียน
จ�ำนวนมากยังสามารถสอบเข้ ามหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (16%) และมหาวิทยาลัย
อาร์ เอ็มไอที (11%) ได้ อกี ด้ วย
สาขาวิชาทีเ่ ป็ นทีน่ ยิ มเข้ าศึกษาต่อมากทีส่ ดุ ได้ แก่พาณิชยศาสตร์ (33%) และ
วิทยาศาสตร์ (20%) ตามด้ วยวิศวกรรมศาสตร์ (11%) ศิลปศาสตร์ (10%)
แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ (9%) นิตศิ าสตร์ (7%) และการออกแบบ (7%)
นักเรียนของเราจ�ำนวนหนึง่ จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างรัฐและต่างประเทศ โดยมี
ผู้สำ� เร็จการศึกษาได้ รับการตอบรับให้ เข้ าศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์
แคนเบอร์ รา รัฐควีนส์แลนด์และต่างประเทศ รวมทังในสหราชอาณาจั
้
กร
และสหรัฐอเมริกา

7% - มหาวิทยาลัยดีกน
ิ

12% - มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น

47% - มหาวิทยาลัย

11% - มหาวิทยาลัย

เมลเบิร์น

RMIT

16% - มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษา*

โมนาช

นักเรียนเหล่านี ้ได้ รับทุนการศึกษาเพือ่ ศึกษาต่อในปี 2019:
• Aiden Cha – ทุนวิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินยิ ม – ปริญญาโทสูตรเร่งรัด มหาวิทยาลัยโมนาช
• Lucy Callahan – ทุนอธิการบดี (การออกแบบอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น
• Joshua Cherubino – ทุนความเป็ นเลิศทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโมนาช
• Chloe Chin – ทุนการศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยโมนาช
• Sonia Clements – ทุนอธิการบดี (พาณิยชศาสตร์ /นิตศิ าสตร์ ) มหาวิทยาลัยบอนด์
• Rachel Heath – ทุนอธิการบดี (วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ สือ่ และการสือ่ สาร)  มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น
• Matthew Hinde – ทุนแห่งความเป็ นเลิศ (พาณิชยศาสตร์ /นิตศิ าสตร์ ) มหาวิทยาลัยบอนด์
• Joshua Seddon – โครงการทุนการศึกษาโมนาช (วิทยาศาสตร์ ชวี การแพทย์) มหาวิทยาลัยโมนาช
• Oscar To – ทุนแห่งความเป็ นเลิศ มหาวิทยาลัยโมนาช และทุนอธิการบดี (ความส�ำเร็จด้ านพาณิชยศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
• Harry Warner – ทุนการศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น
*รายการทุนการศึกษาข้ างบนนี ้มาจากข้ อมูลทีน่ กั เรียนให้ กบั ทางวิทยาลัย  อาจมีทนุ การศึกษาอืน่ ๆ ทีน่ กั เรียนได้ รับ
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