
เป็น
ผูน้�ำ

ในดำ้นหลกัสตูรนำนำชำติ

กำรเตรยีมตวัดที�ำใหแ้ข็งแกรง่ขึน้



ดฉัินขอตอ้นรับครอบครัวชำวตำ่งชำตทิีก่�ำลงัพจิำรณำ 
กำรศกึษำนำนำชำตสิ�ำหรับบตุรหลำนของตนเพือ่เรยีนใน
โรงเรยีนพเิศษของเรำ

ดฉัินหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่จะไดช้ว่ยเหลอืคณุ และขอสนับสนุน
ใหบ้ตุรหลำนของคณุมำเขำ้ร่วมกำรเดนิทำงนีด้ว้ยกนั โดย
เรำจะเตรยีมตวัพวกเขำใหพ้รอ้มส�ำหรับกำรมอีำชพีในระดบั
นำนำชำตทิีโ่ดดเดน่ และอนำคตอนัสดใสอยำ่งตัง้ใจและมุง่มัน่

วทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรมีผีลงำนทำงวชิำกำรทีน่่ำประทบัใจ 
ทกุสปัดำหเ์รำมนัีกเรยีนทีน่่ำทึง่ทีจ่ะเป็นผูน้�ำชมุชนของพวก
เขำ ชนะกำรแขง่ขนัทำงวชิำกำร ประสบควำมส�ำเร็จในกำร
แขง่ขนักฬีำ เขำ้ร่วมในโครงกำรศลิปะ และเดนิทำงไปตำ่ง
ประเทศเพือ่เป็นตวัแทนของโรงเรยีนในกำรแขง่ขนัตำ่งๆ

ทกุวนันีเ้ด็กทีเ่รำใหก้ำรศกึษำถอืเป็นรุ่นทีพ่รอ้มเขำ้สูโ่ลก
สำกลรุ่นแรกอยำ่งแทจ้รงิ ซึง่เป็นเหตผุลทีว่ทิยำลยั 
แคนเทอรเ์บอรมีุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�ำในกำรเตรยีมควำม
พรอ้มนักเรยีนใหม้คีวำมชำญฉลำด สรำ้งสรรค ์พรอ้มทีจ่ะ
ร่วมท�ำงำนในระดบันำนำชำต ิและอนำคตของนวตักรรม
ทำงเทคโนโลยทีีไ่มจ่�ำกดัในดำ้นวทิยำศำสตรเ์ทคโนโลย ี
วศิวกรรมศำสตรแ์ละคณติศำสตร ์(STEM)

ครทูีม่ปีระสบกำรณท์ีส่รำ้งแรงบนัดำลใจและมคีณุวฒุสิงูของ
เรำจะคอยสนับสนุน และกระตุน้นักเรยีนของเรำ ซึง่หลำยคน
เขำ้เรยีนตอ่ในมหำวทิยำลยัชัน้น�ำทัว่โลก

แนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกนัอยำ่งครอบคลมุของเรำในกำรให ้
ควำมรูแ้กนั่กเรยีนตัง้แตช่ัน้อนุบำล จนถงึชัน้มธัยมศกึษำปีที ่
6 ในโรงเรยีนสหศกึษำมหีลกัสตูรพเิศษ และกลยทุธด์ำ้นกำร
ศกึษำส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำตแิละกำรดแูลเป็นพเิศษ และ
กำรสนับสนุนส�ำหรับนักเรยีนทีอ่ำศยัอยูก่บัโฮมสเตย์

ดฉัินหวงัวำ่เรำจะมโีอกำสตอ้นรับบตุรหลำน 
ของคณุสูช่มุชนทีย่อดเยีย่มของเรำ

Donna Anderson
คณบดวีทิยาลยั

เป็น
ผูน้�ำ 
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โรงเรยีนช ัน้ประถม
โรงเรยีนชัน้ประถมมหีลกัสตูรทีค่รอบคลมุซึง่จะ
ใหผ้ลลพัธท์ีด่ ีเด็กแตล่ะคนอยูร่ะหวำ่งกำรเดนิ
ทำงเพือ่กำรเรยีนรูส้ว่นบคุคล ซึง่ไดม้กีำรตรวจ
ตดิตำมผลควำมคบืหนำ้ของพวกเขำอยำ่งใกลช้ดิ 
โปรแกรมทำงวชิำกำรทีเ่ขม้งวดไดรั้บกำรสง่เสรมิ
โดยโปรแกรมควำมเป็นอยูท่ีด่ทีีม่ปีระสทิธภิำพ 
และโปรแกรมเสรมิหลกัสตูรทีม่คีวำมหลำกหลำย

คอรส์เรยีนภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมตวั
เขา้ช ัน้มธัยมปลาย / หลกัสตูรเรง่รดั
ภาษาองักฤษ (HSP)
หลกัสตูรภำษำองักฤษทีค่รอบคลมุเนน้ทกัษะทำง
ภำษำทีส่�ำคญัและในดำ้นแนวคดิส�ำหรับภำษำ
องักฤษ คณติศำสตร ์วทิยำศำสตร ์และพลศกึษำ 
HSP จะคอยชว่ยนักเรยีนใหเ้ปลีย่นมำเขำ้เรยีนใน
หลกัสตูรกำรศกึษำของวทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรไีด ้
อยำ่งรำบรืน่

โรงเรยีนมธัยมตน้
โรงเรยีนมธัยมตน้เป็นสถำนทีส่�ำหรับนักเรยีนทีจ่ะ
พัฒนำทกัษะเพือ่ควำมส�ำเร็จทำงวชิำกำรในระดบั
โรงเรยีนมธัยมปลำย ตลอดระยะเวลำหลำยปีที่
ผำ่นมำนักเรยีนไดรั้บกำรสง่เสรมิใหเ้ป็นผูเ้รยีนที่
เลอืกเรยีนไดอ้ยำ่งอสิระ และคน้หำพรสวรรคแ์ละ
ควำมสนใจทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องตนเอง

โรงเรยีนมธัยมปลาย
โรงเรยีนมธัยมปลำยใหแ้นวทำงกบันักเรยีนทกุคน 
ผำ่นโปรแกรมกำรแนะแนวอำชพีทีค่รอบคลมุ
ภำยในกำรศกึษำแบบดัง้เดมิทีเ่ขม้ขน้ และหลกัสตูร
ทีห่ลำกหลำยและเปิดกวำ้ง นักเรยีนไดรั้บกำร
สนับสนุนผำ่นทำงเลอืกอำชพีมำกมำยทีม่ใีหเ้ลอืก
โดยเฉพำะ และเสน้ทำงทีห่ลำกหลำยอืน่ๆ

เป็นผูน้�ำ 

ในดำ้นหลกัสตูรกำร
ศกึษำ
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ดำ้นสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวก
และทรัพยำกร

เป็นผูน้�ำ 

วทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรตีัง้อยูบ่นพืน้ทีธ่รรมชำตเิขยีวขจขีนำด 
30.2 เฮกตำร ์ในหบุเขำหญำ้และบรเิวณสวนทีว่อเตอรฟ์อรด์ใน
เมอืงโลแกน อยูต่รงกลำงระหวำ่งเมอืงบรสิเบนและโกลดโ์คสต ์ 
ดว้ยสภำพแวดลอ้มทีส่วยงำมและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีล่�ำ้
สมยัแหง่นีจ้ะชว่ยใหนั้กเรยีนไดอ้ยูใ่นทีท่ีด่ทีีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไป
ไดเ้พือ่สนับสนุนควำมพยำยำมดำ้นวชิำกำรและกจิกรรมนอก
หลกัสตูร

•	 หอประชมุทีม่ทีีน่ั่งจ�ำนวน 220 ทีน่ั่งและมรีะบบเสยีงและ
แสงระดบัมอือำชพี

•	 ส�ำนักงำนบรหิำร
•	 วทิยำเขตดำ้นกำรเกษตร
•	 หอ้งแสดงศลิปะ
•	 ลูว่ ิง่ 400 เมตรและสนำมกฬีำ
•	 ศนูยก์จิกรรมแคนเทอรเ์บอรี
•	 โบสถข์องโรงเรยีน
•	 วกิเกต็ครกิเกต็
•	 สตดูโิอส�ำหรับละครและกำรเตน้ร�ำ
•	 ศนูยด์จิทิลั
•	 ศนูยภ์ำษำองักฤษ
•	 หอ้งรับรองและรำ้นอำหำร
•	 โรงยมิ
•	 สนำมกฬีำในร่มส�ำหรับเลน่เน็ตบอล บำสเกตบอล และ
วอลเลยบ์อล

•	 ศนูยเ์รยีนรูร้ะดบัชัน้ประถม
•	 ศนูยก์ำรวจัิยโรงเรยีนมธัยมตน้และมธัยมปลำยและศนูย ์

NEXT
•	 หอ้งเรยีนทีท่นัสมยัและอปุกรณส์�ำหรับเรยีนโดยเฉพำะ
•	 หอ้งแล็บดนตรปีระกอบไปดว้ยซอฟตแ์วรก์ำรแตง่เพลง
และคอมพวิเตอรค์ยีบ์อรด์

•	 อฒัจันทรก์ลำงแจง้
•	 สตดูโิอบนัทกึเสยีง
•	 เขตวทิยำศำสตร์
•	 สนำมกฬีำหกสนำม
•	 หอ้งสตดูโิอสอนดนตรี
•	 สนำมเทนนสิและสนำมบำสเกตบอล
•	 กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรดำ้นกำรคำ้
•	 ม ีWi-Fi ทกุที่
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ในกำรพัฒนำ
ผูเ้รยีนแตล่ะ
บคุคลใหเ้ป็น
ผูใ้ฝ่รูท้ีม่แีรง
บนัดำลใจ
ทีจ่ะประสบ
ควำมส�ำเร็จ

เป็นผูน้�ำ

• กำรเตรยีมตวัดำ้นอำชพีส�ำหรับนักเรยีนทีม่ี
โปรแกรมกำรเรยีนรูต้ำมควำมตอ้งกำรของ
แตล่ะบคุคล

•	 กำรจัดหลกัสตูรอยำ่งรอบคอบเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่
มหีลกัสตูรและควำมเป็นอยูท่ีด่สีอดคลอ้งกนั
ในแตล่ะปีตลอดกำรเรยีนรูข้องนักเรยีน

 • 	ควำมรว่มมอืดำ้นกำรเรยีนรูก้บัภำคอตุสำหกรรม 
และผูใ้หบ้รกิำรระดบัอดุมศกึษำเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่
จะสำมำรถเขำ้ถงึประสบกำรณใ์นกำรท�ำงำน 
โมดลูระดบัอดุมศกึษำ และผูเ้ชีย่วชำญใน
อตุสำหกรรม

 • กำรแขง่ขนัทำงวชิำกำรเชน่ กำรแขง่ขนัดำ้น
วทิยำศำสตรแ์ละวศิวกรรม, F1 In Schools, 
Australian Space Design Competition, 
Australian Titration Challenge, กำรประกวด
กำรอำ่นและอืน่ๆ เป็นกำรขยำยควำมสำมำรถ
ของนักเรยีนในสภำพแวดลอ้มกำรแขง่ขนั

 • กำรรับรูท้ำงสงัคมและอำรมณใ์นกำรเตบิโต
ทำงควำมคดิเป็นกำรพัฒนำทกัษะเพือ่จัดกำร
กำรตอบสนองทีเ่หมำะสมเมือ่ตอ้งเผชญิกบั
ควำมทำ้ทำย กำรวพิำกษ์วจิำรณ ์หรอืกำร
เปลีย่นแปลง

 • ใชป้ระโยชนจ์ำกผลกระทบดำ้นกำรศกึษำใน
เชงิบวกของโปรแกรมนอกหลกัสตูร 
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เตรยีมพรอ้มนกัเรยีนส�าหรบัอนาคต
ของนวตักรรมทางเทคโนโลยทีีไ่ม่
จ�ากดัในดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี
วศิวกรรมศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
(STEM) การเรยีนรูผ้า่นหลกัสตูรทาง
วชิาการหลากหลาย โปรแกรมเสรมิ
นอกหลกัสตูรทีน่า่ต ืน่เตน้ และการ
ทศันศกึษา

 • ประสบกำรณใ์นกำรเรยีนรูท้ีอ่อกแบบมำเพือ่
ปลกูฝังทกัษะในศตวรรษที ่21 ดำ้นควำมคดิ
สรำ้งสรรค ์กำรท�ำงำนร่วมกนั กำรสือ่สำร 
และกำรคดิเชงิวพิำกษ์

 • กำรพัฒนำกำรแกปั้ญหำทีข่บัเคลือ่นโดย
สมมตฐิำน ทกัษะดำ้นดจิทิลั และกำรเป็น 
ผูป้ระกอบกำรมคีวำมส�ำคญัตอ่กำรจำ้งงำน 
ในอนำคตของนักเรยีน

 • กำรจัดเตรยีมสภำพแวดลอ้มทีท่นัสมยัทีม่กีำร
วำงแผนเพือ่ขบัเคลือ่นควำมคดิและกำรกระท�ำ

 • หอ้งเรยีนดจิทิลัผำ่นระบบกำรจัดกำรกำร
เรยีนรูท้ีใ่หบ้รกิำรตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัเพือ่
เขำ้ถงึทรัพยำกรกำรเรยีนรูข้องชัน้เรยีน รวม
ถงึบนัทกึยอ่ในชัน้เรยีน แบบทดสอบทำง
ออนไลน ์วดิโีอ กำรจ�ำลอง กระดำนสนทนำ

 • ควำมเชือ่มโยงระหวำ่งชมุชนและมหำวทิยำลยั	
ท�ำใหนั้กเรยีนแคนเทอรเ์บอรมีชีือ่เสยีงดำ้น
ทกัษะ ทศันคต ิพรสวรรค ์และวฒุภิำวะ

เป็นผูน้�ำ 

ในดำ้นเทคโนโลยี
ทำงนวตักรรม
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โรงเรยีนไดทุ้ม่เทใหก้บัการสรา้งชุมชนในเชงิบวกทีช่ว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิ
ความรกัในการเรยีนรูท้ ีซ่ ึง่นกัเรยีนสามารถปรารถนาทีจ่ะประสบความส�าเร็จได้

เครอืขำ่ยกำรสนับสนุนของเจำ้หนำ้ทีข่องโรงเรยีน
ทีท่�ำงำนเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่นักเรยีนจะพรอ้มเขำ้สู ่
สภำพแวดลอ้มใหมด่ว้ยกำรน�ำเสนอ:

 • โปรแกรมกำรเปลีย่นทีพั่กจำกบำ้นเป็นแบบ
โฮมสเตยค์รบวงจร	รวมทัง้กำรปฐมนเิทศกอ่น
ออกเดนิทำงและเมือ่มำถงึ

 • สง่เสรมิใหม้กีำรร่วมมอืจำกบดิำมำรดำในกำร
สนับสนุนและสง่เสรมินักเรยีนตำ่งชำติ

 • เจำ้หนำ้ทีด่แูลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมตดิตำม
ควำมกำ้วหนำ้และควำมเป็นอยูท่ีด่ขีอง
นักเรยีนตำ่งชำติ

 • ลำ่มครทูีส่ำมำรถสือ่สำรกบัผูป้กครองและ
นักเรยีนได ้

 • กำรสนับสนุนดำ้นภำษำองักฤษโดยคร ู
ผูเ้ชีย่วชำญใหค้วำมชว่ยเหลอือยำ่งตอ่เนือ่ง 
ในโปรแกรมกำรอำ่นหนังสอืแบบประยกุต์

 • ครอบครัวโฮมสเตยท์ีใ่หก้ำรตอ้นรับจะจัดหำ
อำหำร กำรทอ่งเทีย่ว และกำรสนทนำใน
บรรยำกำศครอบครัวทีใ่หก้ำรสนับสนุนและ
ผอ่นคลำย

 • มเีจำ้หนำ้ทีข่องโรงเรยีนตลอด 24 ชัว่โมง 7  
วนัเพือ่ชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ 

เป็นผูน้�ำ ในดำ้นควำมปลอดภยั
และกำรสนับสนุน 
ส�ำหรับนักเรยีน
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วทิยาลยัแคนเทอรเ์บอรเีปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทกุระดบัทกัษะและความสนใจเขา้
รว่มเลน่กฬีาไดต้ลอดท ัง้ปี  

ดำ้นโปรแกรมกฬีำ นักเรยีนสำมำรถมสีว่นร่วมในกำรแขง่ขนัระหวำ่งโรงเรยีน และเป็นตวัแทนของโรงเรยีน
ในกำรแขง่ขนักฬีำทัง้กำรแขง่ขนักฬีำระหวำ่งโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง (TAS) ซึง่ปัจจบุนัมโีรงเรยีนหลำยแหง่
จำกทัว่บรเิวณบรสิเบนทีก่วำ้งมำกขึน้ และกำรแขง่ขนัระดบัทอ้งถิน่อืน่ๆ

ตวัเลอืกดำ้นกฬีำส�ำหรับนักเรยีนแคนเทอรเ์บอร:ี

 • กรฑีำ (ชำยและหญงิ)
 • บำสเกตบอล (ชำยและหญงิ)
 • ครกิเกต็ (ชำย)
 • วิง่วบิำก (ชำยและหญงิ)
 • ฮอกกี ้(หญงิ)
 • เน็ตบอล (หญงิ)
 • รักบีย้เูนีย่น (ชำย)
 • ฟตุบอล (ชำย)
 • ทชัฟตุบอล (หญงิ)
 • วำ่ยน�้ำ (ชำยและหญงิ)

 • เทนนสิ (ชำยและหญงิ)
 • วอลเลย่บ์อล (ชำยและหญงิ)
 • พำยเรอื (ชำยและหญงิ)

• AFL (ชำยและหญงิ)
 • เชยีรล์ดีเดอร ์(ชำยและหญงิ)
 • ขีม่ำ้ (ชำยและหญงิ)
 • ฟตุซอล (ชำยและหญงิ)
 • ยมินำสตกิ (ชำยและหญงิ)
 • รักบี ้7 คน (ชำยและหญงิ)

ในดำ้นกฬีำ
เป็นผูน้�ำ 
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เป็นผูน้�ำ  

ในดำ้นศลิปะกำรแสดง

ดนตรี
 • วงเครือ่งเป่ำ
 • วงซมิโฟนี
 • วงดนตรแีจส๊บนเวที
 • วงดนตรแีจส๊
 • วงสตรงิออลสตำร์
 • วงสตรงิจเูนยีร์
 • วงสตรงิออเครสตรำ้
 • ซมิโฟนี
 • รติอรเ์นลโล
 • คณะประสำนเสยีงคลำรเินต
 • วงฟลุต้
 • วงดนตรแีซกโซโฟน
 • วงดนตรกีตีำ้ร์
 • วงดนตรบีรำส
 • วงดนตรเีครือ่งเคำะ
 • วงสตรงิควอเต็ต
 • โปรแกรมกำรเรยีนร็อค
เตน้ร�า
• Canterbury Dance Artists Years  

(ปีที ่7 – 12) แจส๊, คอนเทมโพรำร,ี  
โคลงสัน้ๆ และกำรเตน้ร�ำส�ำหรับแส 
ดงละครเวที

• Hip Hop Crew Years (ปีที ่7 – 12)
• Middle School Dance Ensemble 

Years (7 – 10)
• Junior Dance Company (ปีที ่4 – 6)
• Junior Steppers (ปีที ่4 – 6)

ละคร
• Canterbury Theatre Company  

(ปีที ่10 – 12)
• Theatresports (ปีที ่7 – 12)
 • นักแสดงชัน้มธัยม (ปีที ่7 – 9)
 • นักแสดงชัน้ประถม (ปีที ่3 – 6)

ทศันศลิป์
 • หอศลิป์วทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรี

หลกัสตูร Artist Excellence Program ของ Arts Academy ใหค้�าแนะน�าและประสบการณเ์พิม่เตมิเป็น
รายบคุคลส�าหรบันกัเรยีนทีม่พีรสวรรคอ์ยา่งยิง่ทีป่รารถนาจะประกอบอาชพีดา้นการเตน้ร�า ดนตร ี
โรงละคร โรงละครดนตร ีหรอืทศันศลิป์
โดย Arts Academy รวมโปรแกรมดำ้นกำรศกึษำ สตดูโิอ และ
หลกัสตูรเสรมิ รวมทัง้ใหโ้อกำสในกำรเตบิโตผำ่นโปรแกรม 
Enhanced Studies ของมหำวทิยำลยัควนีสแ์ลนด,์ โปรแกรม 
Conservatory of Music ส�ำหรับผูม้ำเยอืนของมหำวทิยำลยั
กรฟิฟิธ และโปรแกรม Musical Theatre (ละครเพลง)

มกีำรฝึกอบรมโดย Arts Academy Studio ในดำ้นกำรเตน้ร�ำ 
ละคร และดนตร ีนักเรยีนท�ำงำนตำมระดบัของตน และศกึษำเพิม่
เตมิไปตำมระดบัตัง้แตเ่ริม่ตน้ไปสูร่ะดบัประกำศนยีบตัร

โปรแกรมนอกหลกัสตูรของ Arts Academy เปิดสอนกจิกรรมใน 
ทกุดำ้นของ Arts โดยมโีอกำสในกำรแสดงผลงำนตลอดทัง้ปี
และมโีปรแกรม Artist เพิม่เตมิในสำขำเตน้ร�ำ ละคร และดนตรี

กำรผลติภำพยนตรข์องวทิยำลยัชว่ยใหนั้กเรยีนสำมำรถท�ำงำน
ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชำญดำ้นอตุสำหกรรมในกำรสรำ้งภำพยนตรเ์พือ่
กำรแสดงในทีส่ำธำรณะและกำรเขำ้ร่วมกำรแขง่ขนั
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ขอ้ก�ำหนดเบือ้งตน้  
ส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำติ
(ก)   นักเรยีนอำจจะตอ้งส�ำเร็จหลกัสตูร ELICOS (หลกัสตูรภำษำองักฤษ

เขม้ขน้ส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำต)ิ ขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถทำงภำษำ
องักฤษของนักเรยีน

(ข)   เป็นเงือ่นไขของกำรลงทะเบยีนวำ่ นักเรยีนอนุญำตใหว้ทิยำลยั 
แคนเทอรเ์บอรตีรวจสอบสทิธิว์ซีำ่ทำงอเิล็กทรอนกิสผ์ำ่นทำง VEVO 
(ส�ำนักงำนกำรตรวจสอบสทิธิว์ซีำ่) ในชว่งระยะเวลำกำรลงทะเบยีนใน
เว็บไซตก์ระทรวงมหำดไทย

(ค)   เป็นเงือ่นไขของกำรลงทะเบยีนวำ่ตัง้แตปี่ที ่10 เป็นตน้ไปนักเรยีน
ตกลงทีจ่ะอนุญำตใหว้ทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรเีปิดบญัชกีำรเรยีนรู ้
ในชือ่ของนักเรยีนกบั Queensland Curriculum and Assessment 
Authority (QCAA) และส�ำหรับนักเรยีนทีไ่ดรั้บ Learning Unique 
Identifier ( LUI) เพือ่รับรองวตัถปุระสงคท์ำงกำรศกึษำ

(ง)   นักเรยีนจะตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยของโรงเรยีนทัง้หมดในชว่งที ่
ลงทะเบยีนเรยีนและเปิดเผยสภำพทำงกำรแพทย ์หรอืสขุภำพทีอ่ำ 
จมผีลตอ่กำรศกึษำหรอืควำมเป็นอยูข่องนักเรยีน นโยบำยเหลำ่นีม้ ี
อยูใ่นเว็บไซตข์องโรงเรยีนและรวมถงึ:

•	นโยบำยควำมเป็นอยูแ่ละทีพั่กส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำติ
•	นโยบำยกำรรอ้งเรยีนและกำรอทุธรณข์องนักเรยีนตำ่งชำติ
•	นโยบำยกำรเขำ้ศกึษำและกำรตรวจสอบควำมคบืหนำ้ของหลกัสตูร
ส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำติ

•	จรรยำบรรณ / กฎบตัรคณุคำ่
•	นโยบำยกำรประเมนิกำรขอโอนเงนิส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำติ
•	นโยบำยกำรยกเลกิ กำรระงับ และกำรผัดผอ่นส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำติ
•	นโยบำยกำรคนืเงนิส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำติ
•	นโยบำยขอ้ก�ำหนดในกำรสมคัรเขำ้เรยีนของนักเรยีนตำ่งชำติ

(จ)   เป็นเงือ่นไขของกำรลงทะเบยีนวำ่ นักเรยีน/บดิำมำรดำ/ผูป้กครอง
ตกลงทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูส�ำคญัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสนับสนุนหรอื
กำรดแูลเพิม่เตมิทีนั่กเรยีนอำจตอ้งกำรเนือ่งจำกสภำพทำงกำรแพทย์
ทีเ่ป็นอยู ่รวมถงึควำมจ�ำเป็นในกำรใชย้ำตำมทีก่�ำหนด ควำมพกิำรรวม
ถงึควำมผดิปกตใินกำรเรยีนรูห้รอืควำมตอ้งกำรกำรสนับสนุนพเิศษ
อืน่ๆ หำกไมท่�ำเชน่นีอ้ำจท�ำใหเ้กดิกำรยกเลกิกำรลงทะเบยีนได ้

(ฉ)   นักเรยีน/บดิำมำรดำ/ผูป้กครองเห็นดว้ยวำ่นักเรยีนทกุคนทีผู่ใ้หบ้รกิำร
ไดต้กลงในกำรรับรองดำ้นทีพั่กและสวสัดกิำร (CAAW) ตอ้งมกีำร 
เตรยีมกำรทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัติลอดระยะเวลำกำรลงทะเบยีนโดยไม่
ค�ำนงึถงึอำยขุองนักเรยีน

เกณฑก์ารลงทะเบยีน
วทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรจีะพจิำรณำใบสมคัรเขำ้เรยีนจำกนักเรยีนทีต่อ้งกำร
สมคัรวซีำ่นักเรยีน โดยขึน้อยูก่บักำรปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดและเงือ่นไขขัน้ต�ำ่
ทีก่�ำหนดโดยโรงเรยีน และตำมขอ้ก�ำหนดดำ้นกฎหมำยของรัฐควนีสแ์ลนด ์
และเครอืจักรภพแหง่ออสเตรเลยี รวมทัง้ขอ้ก�ำหนดใดๆ ทีจ่ะตอ้งด�ำเนนิกำร 
คำ่เลำ่เรยีนพเิศษในกำรเรยีนภำษำองักฤษเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนควำม
สำมำรถทำงภำษำองักฤษทีจ่�ำเป็นในกำรเขำ้เรยีนหลกัสตูรหลกั
นักเรยีนทกุคนทีส่มคัรเขำ้เรยีนในวทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรจีะไดรั้บกำร
ประเมนิตำมเกณฑต์อ่ไปนี:้

•	มสีถำนทีอ่ยูต่ำมระดบัปีกำรศกึษำทีร่ะบไุวใ้นใบสมคัร
•	พฤตกิรรม กำรเขำ้เรยีน และควำมมุง่มัน่ในกำรศกึษำของนักเรยีน
•	อำยขุองนักเรยีน
•	 ระดบัควำมรูภ้ำษำองักฤษของนักเรยีน
•	กำรส�ำเร็จระดบัชัน้ปีกำรศกึษำกอ่นปีกำรศกึษำทีก่�ำหนดไวใ้นใบสมคัร

คอรส์เรง่รดัภาษาองักฤษ / โปรแกรมการเตรยีมศกึษาตอ่ในระดบั
มธัยมศกึษา (HSP)

นักเรยีนอำจจะตอ้งส�ำเร็จ HSP ขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำ
องักฤษของนักเรยีน
วทิยำลยัแคนเทอรเ์บอรเีสนอ HSP ส�ำหรับนักเรยีนทีเ่ขำ้เรยีนในชัน้ปีที ่7 
ถงึปีที ่11  หลกัสตูรของเรำเตรยีมควำมพรอ้มใหก้บันักเรยีนในหลกัสตูร 
Australian Curriculum โดยกำรพัฒนำทกัษะทำงภำษำทีจ่�ำเป็นในกำรร่วม
เรยีนชัน้มธัยมตน้หรอืมธัยมปลำย (ปีที ่7 - 12)

นักเรยีนสำมำรถคำดหวงัวำ่จะไดรั้บกำรสนับสนุนและกำรดแูลเป็นรำยบคุคล
ในระดบัสงูเมือ่พวกเขำเขำ้เรยีนในขัน้แรกของกำรศกึษำในตำ่งประเทศ 
หลกัสตูร HSP ของเรำมพีืน้ฐำนทำงภำษำทีค่รอบคลมุ ซึง่จะใหนั้กเรยีนที่
เรยีนมำกกวำ่ 5 ชัว่โมงตอ่วนัไดเ้รยีนเนือ้หำหลกัแบบมโีครงสรำ้ง รวมทัง้
ภำษำองักฤษ ESL, คณติศำสตร,์ วทิยำศำสตร ์และพลศกึษำ
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กำรเลือ่นชัน้จำก HSP สูช่ัน้เรยีนวชิำกำรหลกัจะขึน้อยูก่บัผลกำรทดสอบ
ดำ้นกำรอำ่น กำรเขยีน กำรฟัง และกำรพดูตำมทีร่ะบดุำ้นลำ่ง

นโยบายขอ้ก�าหนดในการสมคัรเขา้เรยีนของนกัเรยีนตา่งชาติ
เป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนกำรสมคัร ผูส้มคัรตำ่งชำตจิะตอ้งแสดงหลกัฐำน
ตอ่ไปนี:้

•	 นักเรยีนไดเ้ขำ้เรยีนในโรงเรยีนทีพ่ดูภำษำองักฤษในประเทศของตนเอง	
และมผีลกำรศกึษำทีด่ใีนกำรพดู	และกำรเขยีนภำษำองักฤษ	หรอื

•	 นักเรยีนไดเ้ขำ้เรยีนคอรส์กำรเตรยีมตวัสอบภำษำองักฤษในออสเตรเลยี
และมผีลกำรศกึษำทีด่ใีนกำรพดู และกำรเขยีนภำษำองักฤษ

นักเรยีนทีไ่มไ่ดใ้ชภ้ำษำองักฤษเป็นภำษำแรกจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้
ก�ำหนดภำษำตอ่ไปนี:้

ระดบัปี 
(หลกั) IELTS NLLIA ISLPR TOEFL

Canterbury 
College Band 

Scales
อืน่ๆ

4-6 – 4 1+ – –
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

7 4 1+ 31 4
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

8 4 1+ 31 4+
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

9 4.5 1+ 32 5-
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

10 5 2 35 5+
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

11 5.5 2+ 46 6
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

12 6 3 60 6+/7
ขึน้อยูก่บั 
กำรเจรจำ

นักเรยีนควรทรำบวำ่หำกควำมสำมำรถดำ้นภำษำของตนต�ำ่กวำ่ทีร่ะบขุำ้ง
ตน้ นักเรยีนอำจตอ้งเขำ้เรยีนหลกัสตูรเตรยีมควำมพรอ้มภำษำองักฤษขัน้สงู
กอ่นเริม่เรยีนหลกัสตูรหลกั
โปรดทรำบวำ่โรงเรยีนจะด�ำเนนิกำรสมัภำษณแ์ละกำรทดสอบภำษำองักฤษ
ในสถำนทีก่อ่นทีนั่กเรยีนทีไ่ดส้มคัรเรยีนจะเริม่เขำ้เรยีนได ้ วธินีีจ้ะชว่ยใน
กำรวดัระดบัภำษำองักฤษของนักเรยีนในกำรอำ่น กำรเขยีน กำรฟัง และกำร
พดู ถอืเป็นขอ้ก�ำหนดทีค่ณบดวีทิยำลยัจะตอ้งใหก้ำรยอมรับนักเรยีนทีม่ผีล
กำรศกึษำภำษำองักฤษทีด่ไีดอ้ยำ่งรวดเร็วในระดบัปีทีเ่หมำะสมส�ำหรับกำร
เขำ้เรยีน

นโยบายการคนืเงนิ
ขอ้มลูเกีย่วกบันโยบำยของโรงเรยีนสำมำรถดไูดใ้นแบบฟอรม์ใบสมคัรใน 
ขอ้ตกลงทีเ่ขยีนขึน้เมือ่มกีำรลงทะเบยีนเรยีนและในเว็บไซตข์องโรงเรยีน

ข ัน้ตอนการลงทะเบยีนนกัเรยีนตา่งชาติ
ขัน้ตอนที ่1 - สง่เอกสำร
ขัน้ตอนที ่2 - สมัภำษณ์
ขัน้ตอนที ่3 - ตดัสนิใจ
ขัน้ตอนที ่4 - ขอ้เสนอกำรลงทะเบยีน
ขัน้ตอนที ่5 - กำรยอมรับขอ้เสนอและกำรช�ำระคำ่ธรรมเนยีมของนักเรยีน
ขัน้ตอนที ่6 -  กำรออกหนังสอืยนืยนักำรลงทะเบยีน (CoE) และกำรยนืยนั

ทีพั่กและควำมเป็นอยูท่ีเ่หมำะสม (CAAW)

ขัน้ตอนที ่7 - กำรสมคัรวซีำ่นักเรยีน 500

ขัน้ตอนที ่8 - กำรอนุมตัวิซีำ่
ขัน้ตอนที ่9 - กำรเตรยีมกำรส�ำหรับกำรมำถงึ
ขัน้ตอนที ่10 - ปฐมนเิทศ

การรวบรวมขอ้มลู - นโยบายความเป็นสว่นตวั
ขอ้มลูสว่นบคุคลเกีย่วกบัตวัคณุจะถกูเกบ็รวบรวมโดยโรงเรยีน และระหวำ่ง
กำรลงทะเบยีน เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมภำระหนำ้ทีข่องเรำภำยใต ้ESOS Act  
2000 และ National Code 2018 เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่นักเรยีนปฏบิตัติำมเงือ่นไข
ของวซีำ่และภำระหนำ้ทีภ่ำยใตก้ฎหมำยคนเขำ้เมอืงออสเตรเลยีโดยทัว่ไป
ขอ้มลูนีจ้ะถกูบนัทกึไวใ้น PRISMS และมชีือ่ วนัเดอืนปีเกดิ เพศ ทีอ่ยู ่ทีอ่ยู่
อเีมล หมำยเลขโทรศพัท ์ประเทศทีเ่กดิ สญัชำต ิหมำยเลขหนังสอืเดนิทำง
และรำยละเอยีดหลกัสตูร
อ�ำนำจในกำรรวบรวมขอ้มลูนีม้อียูใ่น บรกิำรกำรศกึษำส�ำหรับนักเรยีนตำ่ง
ชำตปีิ 2000, บรกิำรกำรศกึษำส�ำหรับนักเรยีนตำ่งชำตปีิ 2001 และ หลกั
ปฏบิตัแิหง่ชำตสิ�ำหรับผูใ้หก้ำรศกึษำและกำรฝึกอบรมแกนั่กเรยีนตำ่ง 
ชำตปีิ 2018 ในบำงสถำนกำรณ อำจมกีำรใหข้อ้มลูทีร่วบรวมระหวำ่ง 
กำรลงทะเบยีนแกรั่ฐบำลออสเตรเลยีและหน่วยงำนทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ และหำก 
มคีวำมเกีย่วขอ้งกบัสถำบนัคุม้ครองคำ่เลำ่เรยีน (Tuition Protection 
Service) หรอืหน่วยงำนของรัฐและมณฑลตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมเป็น
สว่นตวัปี 1988 ในกรณีอืน่ๆ ขอ้มลูทีร่วบรวมระหวำ่งกำรลงทะเบยีนสำมำรถ
เปิดเผยโดยปรำศจำกควำมยนิยอมของคณุ หำกไดรั้บอนุญำตหรอืตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของกระทรวงศกึษำธกิำร
และกำรฝึกอบรมของรัฐบำลออสเตรเลยีสำมำรถดไูดท้ี ่ 
www.education.gov.au/privacy

โปรดดทูีค่อลเล็กชนัขอ้มลูของวทิยำลยัแคนเทอรเ์บอร ี- นโยบำย 
ควำมเป็นสว่นตวัทีม่อียูใ่นเว็บไซตข์องเรำ
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วทิยาลยัแคนเทอรเ์บอรเีสนอโปรแกรมการเขา้รว่มเต็ม
รปูแบบต ัง้แตส่องถงึสบิสปัดาหส์�าหรบันกัเรยีนแตล่ะคน
ต ัง้แตอ่าย ุ10 ถงึ 17 ปีเพือ่คน้หาประสบการณก์ารศกึษา
ของออสเตรเลยีในโรงเรยีนพเิศษทีเ่ป็นอสิระ

นักเรยีนแลกเปลีย่นจะ:

 • เรยีนควบคูก่บันักเรยีนออสเตรเลยีในชมุชนวทิยำลยัแคนเทอรเ์บอร ี
ทีป่ลอดภยัและเป็นกนัเอง

 • เพลดิเพลนิไปกบัวทิยำศำสตร ์กำรกฬีำ กำรแสดงศลิปะ ศนูยด์จิทิลั
และหอ้งเรยีนทีย่อดเยีย่มของเรำ

 • ฝึกภำษำองักฤษในบรรยำกำศทีผ่อ่นคลำยและมกีำรสนับสนุน
 • อำศยัอยูใ่นสภำพแวดลอ้มแบบโฮมสเตยท์ีด่แูลเอำใจใส ่และให ้
ควำมชว่ยเหลอื พรอ้มหอ้งทีส่ะอำดสะดวกสบำย และอำหำรทีม่คีณุคำ่ 
ทำงโภชนำกำรสำมมือ้ตอ่วนั

 • สมัผัสวถิชีวีติทีผ่อ่นคลำยของชำวออสเตรเลยีผำ่นมือ้อำหำรของ
ครอบครัว กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว และกำรสนทนำ

 • รับสง่ไปและกลบัจำกโฮมสเตยไ์ปยงัวทิยำลยัทกุวนั
 • นักเรยีนแลกเปลีย่นจะไดรั้บกำรปฐมนเิทศ และค�ำแนะน�ำเกีย่วกบั 
กำรสนับสนุนจำกคร ูและเจำ้หนำ้ทีด่แูลนักเรยีนตำ่งชำติ

 • นักเรยีนแลกเปลีย่นทีต่อ้งกำรยืน่ขอสนิเชือ่เพือ่กำรศกึษำใน
ออสเตรเลยีในประเทศของตนเอง ตอ้งแจง้ใหท้ำงวทิยำลยั 
แคนเทอรเ์บอรทีรำบลว่งหนำ้

ขอ้ก�าหนด
ความสามารถทางภาษาองักฤษ: จ�ำเป็นตอ้งมคีวำมรูภ้ำษำองักฤษ 
ระดบักลำงเพือ่ใหไ้ดรั้บประสบกำรณท์ีม่คีณุคำ่ และเพือ่ควำมปลอดภยั  
ไมม่กีำรเรยีน ESL ในโปรแกรมนี้

แล็ปท็อป: นักเรยีนทกุคนควรน�ำแล็ปท็อปมำใชส้�ำหรับกำรเรยีนและ 
ท�ำกำรบำ้น แล็ปท็อป Apple Mac ไมเ่หมำะส�ำหรับใชก้บัเครอืขำ่ยของ
วทิยำลยั ตอ้งใช ้Windows 10 และอำยกุำรใชง้ำนแบตเตอรี ่10 ชัว่โมง

การแตง่กาย: นักเรยีนสำมำรถสวมใสเ่สือ้ผำ้ทัว่ไปทีเ่รยีบรอ้ยและเป็น
ระเบยีบเชน่ กำงเกง/กระโปรงสดี�ำ และเสือ้สขีำว เรำหวงัวำ่ผูเ้ขำ้ชมจะ 
แตง่กำยเรยีบรอ้ยและเป็นระเบยีบอยูต่ลอดเวลำ 

สนามบนินานาชาตบิรสิเบน
สนามบนิภายในประเทศบรสิเบน

หา้งสรรพสนิคา้ Queen Street

ศนูยก์ารคา้
Garden City

Sunnybank
Logan Hyperdome

Browns Plains
Grand Plaza

ศนูยก์ารคา้ Harbour Town

ศนูยก์ารคา้ Paci�c Fair

Robina Town Centre

โกลดโ์คสต์

ประสบกำรณ ์
กำรศกึษำ ‘ในออสเตรเลยี’

(สองถงึสบิสปัดำห)์

วทิยาลยัแคนเทอรเ์บอรี
CRICOS No: 01609C ABN 46 010 575 747

อเีมล international@canterbury.qld.edu.au
เว็บไซต ์canterbury.qld.edu.au
โทรศพัท ์+61 7 3299 0810
มอืถอื +61 406 429 538

Canterbury College Ltd ด�ำเนนิธรุกจิในนำมวทิยำลยัแคนเทอรเ์บอร ี| CRICOS Provider No:01609C


