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กับชัน้ปี 2018

ผลการศกึษารวมหลักสูตร IBDP* และ VCE 
•	 คา่มธัยฐานของผล	ATAR 90.65	ท�าให้	50 %	ของนกัเรียนอยูใ่น

กลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	10%	ของประเทศ	

• 53%	ของนกัเรียนทัง้หมดสอบได้ผล	ATAR 90.00	หรือสงูกวา่	ซึง่ 
ท�าให้นกัเรียนเหลา่นีอ้ยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	10%	ของประเทศ	

• 72%	ของนกัเรียนทัง้หมดสอบได้ผล	ATAR 80.00	หรือสงูกวา่	ซึง่ 
ท�าให้นกัเรียนเหลา่นีอ้ยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	20%	ของประเทศ	

• 85%	ของนกัเรียนทัง้หมดสอบได้ผล	ATAR 70.00	หรือสงูกวา่	ซึง่ 
ท�าให้นกัเรียนเหลา่นีอ้ยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	30%	ของประเทศ	

ผลการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัร 
การศกึษานานาชาต ิ(IBDP)
• Oscar To (นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนสงูสดุของหลกัสตูร	IBDP)  

สอบได้คะแนนสมบรูณ์แบบ (perfect score)	คือ	45/45  
(ผล	ATAR 99.95)	ซึง่ท�าให้เขาอยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ		 
0.02%	ของผู้ส�าเร็จการศกึษาหลกัสตูร	IBDP	ทัว่โลก	

• Joshua Cherubino (นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนสงูเป็นอนัดบัสอง 
ของหลกัสตูร	IBDP)	สอบได้ผล	44/45 (ผล	ATAR 99.85)  
ซึง่ท�าให้เขาอยูใ่นกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	1%	ของผู้ส�าเร็จการศกึษา 
หลกัสตูร	IBDP	ทัว่โลก	

•	 นอกจากนี	้ยงัมี	Lucy Callahan, Sonia Clements และ	 
Thomas Galloway	ท่ีประสบ	ความส�าเร็จด้านวิชาการด้วยผลสอบ	
43/45 (ผล	ATAR 99.70) 

•	 คา่มธัยฐานของผล	ATAR 95.75	ท�าให้	50 %	ของนกัเรียนอยู ่
ในกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	4.25%	ของประเทศ	

• 85%	ของนกัเรียนสอบได้ผล	ATAR 90.00	หรือสงูกวา่	
• 96%	ของนกัเรียนสอบได้ผล	ATAR 80.00	หรือสงูกวา่	
• 100%	ของนกัเรียนสอบได้ผล	ATAR 70.00	หรือสงูกวา่	

ผลการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบตัร 
การศกึษาวกิตอเรีย (VCE)
• Emily Dare (นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนสงูสดุของหลกัสตูร	VCE) 

สอบได้ผล		ATAR 99.70  

• Chloe Chin (นกัเรียนท่ีสอบได้คะแนนสงูเป็นอนัดบัสอง)	สอบได้ 
ผล	ATAR  99.65 

•	 คา่มธัยฐานของผล		ATAR  83.7 ท�าให้	50 %	ของนกัเรียนอยู ่
ในกลุม่ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุ	16.3%	ของประเทศ	

• 20.1%	ของคะแนนรายวิชาของนกัเรียนทัง้หมดสงูกวา่หรือ 
เทา่กบั	40   

*	นกัเรียนของวิทยาลยัเซนต์ลีโอนาร์ดเลือกเรียนหลกัสตูร	VCE	หรือ	IBDP	โดยท่ี 
นกัเรียนท่ีจบชัน้ปี	12 (ม.6)	จะได้รับผลการจดัอนัดบัผลการสอบเข้าสถาบนั 
อดุมศกึษาของออสเตรเลีย	(Australian Tertiary Admissions Rank - ATAR)  
ไมว่า่จะเลือกเรียนหลกัสตูรใด้	

ข้อมลูและผลทัง้หมดท่ีมีรายละเอียดในแผน่พบันีถ้กูต้อง	ณ	เวลาท่ีจดัพิมพ์	

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 
ของหลักสูตร IBDP 
Oscar To - คะแนน IBDP 45/45 (ผล ATAR 99.95) 

Oscar	เป็นนกัเรียนท่ีประสบความส�าเร็จอยา่งสงู 
โดยสม�า่เสมอตลอดระยะเวลาท่ีเขาเรียนอยูท่ี่วิทยาลยั 
เซนต์ลโีอนาร์ด	โดยได้รับรางวลัเหรียญทอง	(High 
Distiction)	มากมายในการแขง่ขนัคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์หลายครัง้	นอกเหนือจากรางวลัดีเดน่ในการ 
แขง่ขนัคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเมลเบร์ิน		Oscar 
ได้รับรางวลัทางวิชาการปี	11 (ม.	5)	พร้อมกบัรางวลั	IB 
ส�าหรับเคมี	เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์	

Oscar	ตระหนกัวา่การศกึษาท่ีเขาได้รับจากวิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดนัน้ไมไ่ด้ 
เป็นเพียงการเรียนเพ่ือให้สอบผา่นเทา่นัน้	เขาสนกุกบักิจกรรมร่วมและเสริม 
หลกัสตูรมากมาย	และมีสว่นร่วมในวงดนตรีออเคสตราตัง้แตช่ัน้ปี	7 (ม.1) 
จนถงึชัน้ปี	9 (ม.3)	โดยเลน่ไวโอลนิกบัวง	Strung Out	และวง	Chamber 
Strings		ตลอดเวลาท่ี	Oscar	อยูใ่นโรงเรียนมธัยมตอนต้นและมธัยม 
ตอนปลาย	เขาเป็นสว่นหนึง่ของกีฬาสมาคมโรงเรียนสหศกึษา	(ACS)  
อยา่งสม�า่เสมอโดยเลน่บาสเก็ตบอลและฟตุบอล	นอกเหนือจากการเข้าร่วม 
ในการว่ิงครอสคนัทร่ีระหวา่งโรงเรียน	

Oscar	กลา่ววา่เขารัก	“วฒันธรรมและสภาพแวดล้อมของทัง้วิทยาลยั		 
ทกุคนยอมรับและเคารพในความสนใจและความใฝ่ฝันสว่นบคุคลเป็นอยา่ง 
มาก	คณาจารย์ให้ความส�าคญักบัความผาสกุและความส�าเร็จของนกัเรียน 
อยา่งแท้จริง		ความชว่ยเหลอืและการตอบสนองของคณาจารย์เม่ือผมต้องการ 
ความชว่ยเหลอืนัน้เป็นสิง่ท่ีหาท่ีเปรียบไมไ่ด้	ผมขอขอบพระคณุมิสเตอร์เฟลต็ 
เชอร์	อาจารย์พ่ีเลีย้งของผมเป็นพิเศษ	ท่ีค�านงึถงึผลประโยชน์ของผมเป็นหลกั 
อยูต่ลอดเวลา	และส�าหรับความเอือ้อาทรอยา่งไมน่า่เช่ือของทา่น			

Oscar	ได้รับเสนอทนุอธิการบดี	(ความส�าเร็จด้านพาณิชยศาสตร์)	จาก 
มหาวิทยาลยัเมลเบร์ิน	นอกเหนือจากทนุแหง่ความเป็นเลศิจากมหาวิทยาลยั 
โมนาช			Oscar	ตดัสนิใจเลอืกรับทนุอธิการบดีจากมหาวิทยาลยัเมลเบร์ิน	

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดบัสอง 
ของหลักสูตร IBDP
Joshua Cherubino - คะแนน IBDP 44/45 
(ผล ATAR 99.85) 

Joshua	เร่ิมเข้าเรียนกบัเราในชัน้ปี	2 (ป.	2)	และเป็น 
สมาชิกท่ีแขง็ขนัของชมุชนวิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ด	มีสว่น 
ร่วมในกิจกรรมร่วมหลกัสตูรมากมาย	เชน่	การพดูใน 
ท่ีสาธารณะของสมาคมโต้วาทีแหง่รัฐวิกตอเรีย	(DAV) 
ละครเพลงของระดบัมธัยมตอนต้น	วงดนตรีวงใหญ่	 
สโมสรว่ิง	การแขง่ขนัผจญภยั	กรีฑา	ACS	การว่ิงครอส 
คนัทร่ี	ฟตุบอล	ทชัฟตุบอล	และวา่ยน�า้		

ความส�าเร็จของ	Joshua	รวมถงึรางวลัการให้บริการด้าน 
กีฬาชัน้ปี	12 (ม.	6)	รางวลัผู้มีความเพียบพร้อมรอบด้านชัน้ปี	12 (ม.	6)	จาก	 
Caltex		รางวลัรายสาขาวิชาในวิชาคณิตศาสตร์ระดบัพืน้ฐาน	IB		เหรียญทอง 
ทีมอลัเลน	และรางวลัท่ีสามจาก	Generations in Jazz Division 1			ในชว่ง 
เวลาท่ีเขาอยูท่ี่วิทยาลยั	Joshua	ยงัได้รับรางวลั Full Colours	หลายรางวลั	 
คือ	ระดบัวิทยาลยั	ด้านวิชาการ	ด้านดนตรี	ด้านทีมกีฬา	การว่ิงครอสคนัทร่ี	 
และทชัฟตุบอล	และยงัได้รับรางวลั	Half Colours	จากการว่ิงครอสคนัทร่ีของ	 
ACS	กรีฑาของ	ACS	และฟตุบอล	อีกด้วย			

Joshua	เป็นผู้น�าท่ีแขง็ขนัในวิทยาลยั	รวมทัง้ในบทบาทของผู้น�าระบบ 
เพ่ือนชว่ยเพ่ือน		ผู้น�า	Scope		และกปัตนัทีมแอลเลนชัน้ปี	12 (ม.	6) 

Joshua	กลา่ววา่เขารู้สกึขอบคณุเซนต์ลโีอนาร์ดเป็นท่ีสดุส�าหรับความ 
ชว่ยเหลอื	ค�าแนะน�า	และการอทิุศตนเพ่ือการเรียนรู้และความส�าเร็จของ
นกัเรียนจากคณาจารย์และอาจารย์สอนพิเศษในห้องสมดุ	Joshua	ได้รับทนุ
ความเป็นเลศิทางวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลยัโมนาช
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หลักสูตร IBDP  
Lucy Callahan - คะแนน IBDP 43/45  
(ผล ATAR 99.70) 

Lucy	เข้าเรียนกบัวิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดในชัน้ปี	7  
(ม.	1)	ในชว่งเวลาท่ีเธออยูท่ี่วิทยาลยั	เธอกลายเป็น 
สมาชิกท่ีทุม่เทให้กบัชมุชนของเราเป็นอยา่งย่ิง	และ 
ได้เป็นผู้น�าในบทบาทท่ีแตกตา่งกนัมากมาย	รวมถงึ	 
ผู้น�า	Scope	ผู้น�าระบบเพ่ือนชว่ยเพ่ือน	และผู้จดัร่วม 
ของงานอาหารเช้าวนัสตรีสากล		

นอกเหนือจากการแสดงทกัษะความเป็นผู้น�าท่ี 
ยอดเย่ียมแล้ว	Lucy	ยงัเป็นผู้ ท่ีท�างานเป็นทีมอยา่งทุม่เท	โดยมีสว่นร่วม 
ในกีฬาท่ีวิทยาลยัอยา่งแขง็ขนั	รวมถงึ	เน็ตบอลและวอลเลย์บอลของ	ACS  

วิชาท่ี	Lucy	ช่ืนชอบคือวิชาภมิูศาสตร์		เธอกลา่ววา่วิชานี	้“เป็นมากกวา่ 
การเรียนรู้เก่ียวกบัแผนท่ี		แตเ่ป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัสิง่ท่ีเกิดขึน้รอบตวัเรา 
ในด้านสิง่แวดล้อม	วฒันธรรม	และการเมือง	และเพราะวิชาภมิูศาสตร์น่ีเอง	 
ตอนนีฉ้นัจงึเข้าใจถงึสาเหตแุละวิธีแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ	ของโลก	ซึง่ท�าให้ฉนั 
สามารถสนทนากบัใครก็ได้เกือบทกุคน”			

Lucy	กลา่ววา่เธอมีความสขุกบัโอกาสท่ีเธอมีนอกห้องเรียนท่ี 
เซนต์ลโีอนาร์ด	เชน่การได้อยูใ่นทีมงานด้านเทคนิคของการผลติละครเวที	 
และกีฬา	ACS	ซึง่เธอได้ผกูมิตรกบัเพ่ือนในทกุระดบัชัน้ปีและ 
ได้สนกุสนานมาก		

Lucy	เช่ือวา่การศกึษาของเธอท่ีเซนต์ลโีอนาร์ดไมเ่พียงแตใ่ห้ทกัษะ 
ด้านวิชาการเทา่นัน้	แตย่งัให้ทกัษะทางสงัคมและวิชาชีพท่ีเธอตระหนกัวา่ 
เป็นสิง่ส�าคญัตอ่อนาคตเทา่	ๆ	กนั	Lucy	ตกลงรับทนุอธิการบดีเพ่ือศกึษา 
ด้านการออกแบบอตุสาหกรรมท่ีมหาวิทยาลยัสวินเบร์ิน		

Sonia Clements - คะแนน IBDP 43/45  
(ผล ATAR 99.70) 

Sonia	เร่ิมเข้าเรียนท่ีเซนต์ลโีอนาร์ดในชัน้ปี	7 (ม.	1)   
และเป็นนกัเรียนท่ีประสบความส�าเร็จอยา่งสงูมา 
โดยสม�า่เสมอ	เธอได้ตกัตวงโอกาสท่ีเธอได้รับให้ 
มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้	โดยการมีสว่นร่วมในกิจกรรม 
ร่วมหลกัสตูรท่ีหลากหลาย	เชน่	คณะนกัร้องประสาน 
เสยีงมธัยมปลาย	วงดนตรีเวที	วงดนตรีวงใหญ่	วงดนตรี 
แจ๊สวนัองัคาร	และละครเวทีและละครเพลงตา่ง	ๆ		 
เธอเข้าร่วมในโปรแกรมการพฒันาความสามารถตา่ง	ๆ	 

รวมถงึ	โครงการทนุการศกึษาโมนาช	ทศกรีฑาดาวินช่ี	และการแก้ปัญหา 
ในอนาคต			

Sonia	เป็นสมาชิกชมุชนและผู้น�าท่ีแขง็ขนัของวิทยาลยั	โดยมีบทบาท 
มากมายรวมทัง้กปัตนัทีมแอลเลนชัน้ปี	12 (ม.	6)		ผู้น�าแจ๊สชัน้ปี	12 (ม.	6)  
และกปัตนัดนตรีของทีมในชัน้ปี	9 (ม.	3)		รายการความส�าเร็จท่ีนา่ประทบั 
ใจของ	Sonia	รวมถงึรางวลั	Full Colours	ด้านวิชาการและดนตรี	รางวลั 
วรรณคดีองักฤษ	IB	ชัน้ปี	12 (ม. 6)		รางวลัศลิปะ	Elspeth Bennett 
	ชัน้ปี	11 (ม.	5)	รางวลั Invergowrie	เพ่ือวิทยาศาสตร์ชัน้ปี	9 (ม.	3)  
รางวลัโรตารีเพ่ือการเป็นพลเมือง		รางวลัยอดแซก็โซโฟนจาก	 
Generations in Jazz Division Second		รางวลัท่ีสามวงดนตรีวงใหญ่	 
รางวลั	David Witham Alpine Hike	ชัน้ปี	10 (ม.	4)	รางวลัทีมแอลเลน 
ชัน้ปี	7-10 (ม.	1-4)	และรางวลัเหรียญเงินส�าหรับการมีสว่นร่วมดีเดน่และ 
ความส�าเร็จส�าหรับทีมกีฬา		ผลงานศลิปะของ	Sonia	ยงัได้รับคดัเลอืกให้ 
เขาร่วมนิทรรศการศลิปะ	IB (รัฐวิกตอเรียและแทสเมเนีย)	และงานแสดง 
ศลิปะและการออกแบบของผู้ส�าเร็จการศกึษาในแถบเบย์ไซด์			

Sonia	เช่ือวา่	‘การศกึษาเพ่ือชีวิต’	หมายถงึ	“แนวทางท่ีสอนให้เราชา่งสงสยั	 
ตัง้ค�าถามและเปิดใจกว้างตลอดชีวิต”		เธอเลา่วา่ทกุ	ๆ	ปีท่ีเซนต์ลโีอนาร์ดจะ 
มีเหตกุารณ์เดน่	ๆ	เชน่กิจกรรมคา่ยและการปีนเขาตา่ง	ๆ		ประสบการณ์ครัง้ 
ย่ิงใหญ่	(Big Experience) ในชว่งปี	9 (ม.	3)	และ	Generations in  
Jazz   Sonia	ได้รับทนุอธิการบดีจากมหาวิทยาลยับอนด์	เพ่ือศกึษาสาขา 
พาณิชยศาสตร์/นิตศิาสตร์		 

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 
ของหลักสูตร VCE 
Emily Dare - ผล ATAR 99.70 

Emily	เร่ิมเข้าเรียนกบัเซนต์ลโีอนาร์ดในชัน้ปี	7 
(ม.	1) และเป็นสมาชิกท่ีทุม่เทให้กบัชมุชนวิทยาลยั 
ของเราเป็นอยา่งย่ิง		เธอสนกุกบักิจกรรมท่ี 
หลากหลาย	รวมทัง้การแขง่ขนัผจญภยั	กรีฑาของ	 
ACS	การว่ิงครอสคนัทร่ี	วา่ยน�า้	วอลเลย์่บอล	 
เน็ตบอล	ทชัฟตุบอล	โต้วาที	ร้องเพลงและเลน่ดนตรี		 
เอมิลีย่งัมีสว่นร่วมในโครงการสง่เสริมความสามารถ 
พิเศษตา่ง	ๆ	เชน่การแก้ปัญหาในอนาคตและ 

ทศกรีฑาดาวินช่ี		

ตลอดเวลาท่ีเธออยูท่ี่เซนต์ลโีอนาร์ด	Emily	แสดงให้เหน็ถงึความเป็น 
ผู้น�าด้านกีฬาท่ียอดเย่ียม	รวมถงึบทบาทในฐานะกปัตนัการว่ิง 
ครอสคนัทร่ี	กบัตนัทชัฟตุบอล	รองกปัตนักรีฑาและกปัตนักีฬาฟอร์สเตอร์		 
Emily	ยงัได้รับรางวลัทางวิชาการมากมาย	เชน่	รางวลัรายสาขาวิชา 
ในวิชาชีววิทยา	เคมี	ภมิูศาสตร์	และพลศกึษา		

Emily	กลา่ววา่	“วิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดเป็นสภาพแวดล้อมด้านการ 
เรียนรู้ท่ีเป็นบวกอยา่งมากซึง่สง่เสริมให้นกัเรียนเรียนหนกั	แตใ่นขณะ 
เดียวกนัก็สง่เสริมให้มีความสมดลุระหวา่งภาระผกูพนัร่วมหลกัสตูรและ 
ภายนอกอีกด้วย			ฉนัรู้สกึขอบคณุคณาจารย์ของฉนัท่ีทุม่แทให้กบั 
การศกึษาของพวกเราและท�างานหนกัเกินหน้าท่ีเพ่ือชว่ยให้พวกเราบรรล ุ
เป้าหมาย		เซนต์ลโีอนาร์ดให้ความรู้	ทกัษะ	และจรรยาบรรณใน 
การท�างานแก่ฉนั	ท่ีจะสง่ผลตอ่งานอาชีพและกิจกรรมทัง้หมดในชีวิตของ 
ฉนั	และเตรียมพร้อมให้ฉนัสามารถเดนิตามเส้นทางชีวิตใด	ๆ	ก็ได้ท่ี 
ฉนัต้องการ		ฉนัชอบท่ีเซนต์ลโีอนาร์ดมีบรรยากาศท่ีดีและชมุชนท่ีทกุคน 
ได้รับการยอมรับและชว่ยเหลอืจากทกุคนโดยรอบ”		Emily	ตัง้ใจจะเข้า 
เรียนมหาวิทยาลยัในอเมริกาในปี	2019	เพ่ือศกึษาชีวเคมีหรือ 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	

นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงเป็นอันดบัสอง
ของหลักสูตร VCE
Chloe Chin - ผล ATAR 99.65 

นบัตัง้แตเ่ข้าเรียนท่ีวิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดใน 
ชัน้ปี	9 (ม.	3) Chloe	ก็เป็นสมาชิกท่ีแขง็ขนัของ 
ชมุชนวิทยาลยัท่ีมีชีวิตชีวาของเรามาโดยตลอด		 
เธอสนกุกบักิจกรรมร่วมหลกัสตูรท่ีหลากหลายและ 
มีสว่นร่วมในการพดูในท่ีสาธารณะ	การโต้วาที	 
กิจกรรม	Sisters in Science	และกิจกรรมรณรงค์ 
เพ่ือชนพืน้เมือง	Unite Us   

Chloe	เป็นแบบอยา่งและผู้น�าท่ีโดดเดน่ภายในวิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ด	 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในฐานะประธานนกัเรียนของวิทยาลยัในปี	2018   
Chloe	ยงัเป็นสมาชิกของสภานกัเรียนชัน้ปี	10 (ม.	4)	และปี	11 (ม.	5)  
เธอน�าทีมนิวแมนไปสูช่ยัชนะในฐานะกปัตนัทีมหมากรุกในปี	2017  
เธอเป็นกปัตนั	Dance-Off	ของทีม	และยงัจดักิจกรรมโกนผม	Bald for 
Bowel	ในปี	2018	ซึง่สามารถเร่ียไรเงินได้หลายพนัดอลลาร์เพ่ือสมทบ 
ทนุสนบัสนนุการวิจยัและป้องกนัมะเร็งล�าไส้		

Chloe	กลา่ววา่	“วิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดมอบโอกาสอนัไมมี่ท่ีสิน้สดุให้ 
กบันกัเรียนในหลาย	ๆ	ด้าน		นบัตัง้แตป่ระสบการครัง้ย่ิงใหญ่ในชั้น้ปี 9  
(ม.	3)	ไปจนถงึการแขง่ขนัระดบัชาตแิละนานาชาต	ิเซนต์ลโีอนาร์ดเปิด 
โอกาสให้นกัเรียนได้ส�ารวจเส้นทางท่ีหลากหลาย	และท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ	 
วิทยาลยัของเราชว่ยให้นกัเรียนได้เตบิโตขึน้”		ส�าหรับ Chloe	แล้ว 
สโลแกน	“การศกึษาเพ่ือชีวิต”	ของวิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดหมายถงึ	 
“ความรักและความกระหายในการเรียนรู้ท่ีครอบคลมุตลอดชีวิตแม้แตใ่น 
วยัผู้ใหญ่”		Chloe	ได้รับทนุการศกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากมหาวิทยาลยัโมนาชและเธอสนใจท่ีจะท�างานด้านสือ่	การสือ่สารและ 
ธรุกิจในอนาคต
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หลักสูตรการศกึษาของเรา
วิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดเปิดสอนทัง้หลกัสตูร	VCE และหลกัสตูรประกาศนียบตัรการศกึษานานาชาต ิ(International Baccalaureate Diploma  
Programme - IBDP)	เป็นเส้นทางสูอ่ดุมศกึษาและโลกแหง่การท�างานนอกรัว้วิทยาลยั

VCE	เป็นหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่โดยมีภาษาองักฤษเป็นวิชาบงัคบัเพียงวิชาเดียว	ด้วยเหตนีุ	้นกัเรียนจงึสามารถปรับแตง่การเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กบัความสนใจและเป้าหมายในอนาคตของตนได้	โดยการเลอืกท่ีจะมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาหนึง่วิชาใดโดยเฉพาะ	หรือเลอืกวิชาตา่ง	ๆ	จากสาขาวิชาท่ี 
หลากหลาย

นกัเรียน IBDP	จะต้องเลอืกเรียนและสอบผา่นวิชาตา่ง	ๆ	จ�านวนหกวิชาจากกลุม่วิชาท่ีหลากหลายจงึจะสามารถส�าเร็จหลกัสตูรได้		ซึง่รวมถงึ:	วิชาภาษา 
สองวิชา	(ภาษาของนกัเรียนเองและอีกหนึง่ภาษา)	วิชาสงัคมศาสตร์หนึง่วิชา	วิชาวิทยาศาสตร์การทดลองหนึง่วิชา	และคณิตศาสตร์	ส�าหรับวิชาท่ีหก	 
นกัเรียนสามารถเลอืกวิชาศลิปศาสตร์หรือวิชาท่ีสองจากกลุม่ใดกลุม่หนึง่ท่ีกลา่วแล้วข้างต้นได้	

นอกจากนี	้นกัเรียน	IBDP	ทกุคนจะต้องผา่นการศกึษาบงัคบัหลกัสามประการอีกด้วย	ได้แก่:	เรียงความฉบบัยาว	(extended essay) ซึง่ชว่ยให้นกัเรียน 
สามารถท�าการวิจยัอิสระผา่นการศกึษาในเชิงลกึประมาณ	4,000	ค�าท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาท่ีตนเลอืกวิชาใดวิชาหนึง่;	ทฤษฎีความรู้	(Theory of Knowledge) 
ซึง่เป็นหลกัสตูรด้านการคดิเชิงวิพากษ์ท่ีจะสอนนกัเรียนวา่จะเรียนรู้ได้	‘อยา่งไร’	ชว่ยให้พวกเขาพฒันาความรู้ท่ีครอบคลมุเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ซึง่ 
พวกเขาจะสามารถน�าไปใช้กบัสาขาตา่ง	ๆ	และในทกุวิชาท่ีเรียน;	และความคดิสร้างสรรค์	กิจกรรม	การบริการ	(Creativity, Action, Service - CAS)  
ซึง่ท�าให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียน	รวมถงึการมีสว่นร่วมในศลิปะ	การออกก�าลงักายและการบริการชมุชน

วิทยาลยัเซนต์ลโีอนาร์ดเร่ิมเปิดสอนหลกัสตูร	IBDP	ในปี	1982 	ประสบการณ์กวา่	37 ปีและความสมัพนัธ์ท่ีตอ่เน่ืองและแนน่แฟ้นกบัองค์กร
ประกาศนียบตัร 
การศกึษานานาชาต	ิ(International Baccalaureate Organisation)	ของเราท�าให้มัน่ใจได้วา่นกัเรียนหลกัสตูร	IBDP ของเราจะได้รับการสนบัสนนุและ 
การเรียนการสอนท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้	ปัจจบุนั	หลกัสตูร	IBDP	ได้รับการยอมรับในกวา่	140	ประเทศส�าหรับการเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั	รวมทัง้ 
สถาบนัอดุมศกึษาส�าคญั	ๆ	ทกุแหง่ในออสเตรเลยี

มหาวทิยาลัยเป้าหมาย
99.3%	ของนกัเรียนท่ีส�าเร็จการศกึษาในปี	2018	และสมคัรผา่น	VTAC	ได้รับเข้า 
ศกึษาในรอบแรก

มหาวิทยาลยัท่ีนกัเรียนท่ีส�าเร็จหลกัสตูร	VCE	และ	IBDP	ของเรานิยมสมคัรเข้าศกึษา 
ตอ่มากท่ีสดุคือมหาวิทยาลยัโมนาช		โดยคดิเป็น	47%	ท่ีได้รับเข้าศกึษาตอ่	นกัเรียน 
จ�านวนมากยงัสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลยัเมลเบร์ิน (16%)	และมหาวิทยาลยั 
อาร์เอม็ไอที (11%)	ได้อีกด้วย

สาขาวิชาท่ีเป็นท่ีนิยมเข้าศกึษาตอ่มากท่ีสดุได้แก่พาณิชยศาสตร์	(33%)	และ 
วิทยาศาสตร์	(20%)	ตามด้วยวิศวกรรมศาสตร์	(11%)	ศลิปศาสตร์	(10%)  
แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ	(9%)	นิตศิาสตร์	(7%) และการออกแบบ	(7%)    
นกัเรียนของเราจ�านวนหนึง่จะศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัตา่งรัฐและตา่งประเทศ	โดยมี 
ผู้ส�าเร็จการศกึษาได้รับการตอบรับให้เข้าศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัในรัฐนิวเซาท์เวลส์	 
แคนเบอร์รา	รัฐควีนส์แลนด์และตา่งประเทศ	รวมทัง้ในสหราชอาณาจกัร 
และสหรัฐอเมริกา	

ทนุการศกึษา*
นกัเรียนเหลา่นีไ้ด้รับทนุการศกึษาเพ่ือศกึษาตอ่ในปี	2019:

• Aiden Cha – ทนุวิศวกรรมศาสตร์เกียรตนิิยม	–	ปริญญาโทสตูรเร่งรัด	มหาวิทยาลยัโมนาช
• Lucy Callahan – ทนุอธิการบดี	(การออกแบบอตุสาหกรรม)	มหาวิทยาลยัสวินเบร์ิน
• Joshua Cherubino – ทนุความเป็นเลศิทางวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัโมนาช
• Chloe Chin – ทนุการศกึษา	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลยัโมนาช
• Sonia Clements –	ทนุอธิการบดี	(พาณิยชศาสตร์/นิตศิาสตร์)	มหาวิทยาลยับอนด์
• Rachel Heath – ทนุอธิการบดี	(วิทยาศาสตร์สขุภาพ	สือ่	และการสือ่สาร)		มหาวิทยาลยัสวินเบร์ิน	
• Matthew Hinde –	ทนุแหง่ความเป็นเลศิ	(พาณิชยศาสตร์/นิตศิาสตร์)	มหาวิทยาลยับอนด์
• Joshua Seddon –	โครงการทนุการศกึษาโมนาช	(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)	มหาวิทยาลยัโมนาช
• Oscar To – ทนุแหง่ความเป็นเลศิ	มหาวิทยาลยัโมนาช	และทนุอธิการบดี	(ความส�าเร็จด้านพาณิชยศาสตร์)	มหาวิทยาลยัเมลเบร์ิน
• Harry Warner – ทนุการศกึษา	(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลยัสวินเบร์ิน

*รายการทนุการศกึษาข้างบนนีม้าจากข้อมลูท่ีนกัเรียนให้กบัทางวิทยาลยั		อาจมีทนุการศกึษาอ่ืน	ๆ	ท่ีนกัเรียนได้รับ	

16% - มหาวิทยาลยั	
	 	โมนาช

11% -	มหาวิทยาลยั 
  RMIT

12% -	มหาวิทยาลยัสวินเบร์ิน

7% -	มหาวิทยาลยัดีกิน

7% -	ตา่งรัฐ	ตา่งประเทศ	 
	 	และอ่ืน	ๆ	

47% - มหาวิทยาลยั	
	 	เมลเบร์ิน


