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รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย
กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
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วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบ 
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เพื่อท้าทายให้นักเรียนเติบโต
เป็นนักเรียนรู้และเป็นปัจเจกชน 

คำาขวัญโรงเรียนของวิทยาลัย Viewbank คือความเอาใจใส่ใน
ความเป็นเลิศ

เราปฏิญาณที่จะสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความเคารพที่ดี ไม่แบ่งแยกความ
แตกต่าง ปลอดภัย และเอาใจใส่ ส่งเสริมการมอบพลังและไขว่คว้าความ
เสมอภาคอย่างต่อเนื่อง 

เราเชิดชูความหลากหลายของทุกคนภายในชุมชนของเรา และยอมรับในภูมิ
หลัง ประสบการณ์ เพศ เพศสภาพ ความสามารถ อายุ วัฒนธรรม และ
ศาสนาทุกรูปแบบ

วิทยาลัย Viewbank ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษา 1,470 คน พร้อมต้อนรับ
นักเรียนนานาชาติสำาหรับช่วงชั้นปีที่ 7 ถึงปีที่ 12 จากทั่วโลก 

วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อท้าทายให้
นักเรียนเติบโตเป็นนักเรียนที่ไฝ่รู้และเป็นปัจเจกชน 

หลักสูตรการเรียนการสอนของเรามีมากมาย ทั้งยังมีตัวเลือกหลักสูตร
พิเศษที่เป็นนวัตกรรม ที่นักเรียนจะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการได้
อย่างชำานาญด้วยทัศนคติเชิงบวกและการสนับสนุนจากครูอาจารย์ผู้มุ่งมั่น
และทุ่มเท

Sharon Grimes 
อาจารย์ใหญ่

สารจากอาจารย์ใหญ่่
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ทำาไมต้องเลือกวิทยาลัย VIEWBANK?
เรายินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราอย่างอบอุ่น เราภาคภูมิใจในหลักสูตรนักเรียนนานาชาติ
ของเรา นักเรียนนานาชาติของเราเป็นส่วนหนึ่งในพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราส่งเสริม

เราไม่เพียงจัดการศึกษาทางวิชาการชั้นแนวหน้าเท่านั้น แต่ยังส่งเสริม
การฝึกฝนความสามารถรอบด้านของนักเรียนอีกด้วย  

ในไม่กี่ปีมานี้ เราดูแลนักเรียนนานาชาติจากทั้งประเทศจีน เวียดนาม 
ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และอเมริกาใต้ หลายครอบครัว
เลือกวิทยาลัยของเราจากมาตรฐานทางวิชาการและชื่อเสียง 

เรามีเจ้าหน้าที่สองท่านที่จะให้การสนับสนุนคุณภาพที่ครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้

• การจัดหาบ้านพักโฮมสเตย์

• การรับส่งนักเรียนจากสนามบิน

• คำาแนะนำาก่อนลงทะเบียนเรียน

• หลักสูตรปฐมนิเทศของเรา

• การสนับสนุนภาษาจีนภายในชั้นเรียน

• การเยี่ยมชมโรงเรียน

หลักสูตรทางวิชาการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเลิศ 
หลักสูตรการเร่งและส่งเสริมการเรียนรู้ (Acceleration and 
Enhancement: AE) ของวิทยาลัย Viewbank จัดขึ้นเพื่อผู้เรียนที่มี
พรสรรค์และมีความสามารถ ซึ่งชี้ชัดได้ว่าเป็นผู้มีความสามารถสูง มุ่ง
มั่น และกระตือรือร้น 

หลักสูตรนี้เปิดโอกาสการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและท้าทาย
ร่วมกับนักเรียนที่มีความสามารถคล้ายคลึงกัน นักเรียนที่เหมาะสมจะมี
ทักษะทางวิชาการเหนือกว่านักเรียนในกลุ่มอายุเดียวกัน

ประกาศนียบัตรการศึกษารัฐวิกตอเรีย (Victorian Certificate 
of Education: VCE) เป็นความท้าทายที่ดีเยี่ยมสำาหรับนักเรียนที่
ต้องการประเมินความสามารถของตนเองในฐานะผู้เรียน และสร้าง
โอกาสที่ดีที่สุดเพื่อมุ่งสู่เส้นทางที่มีคุณภาพ 

วิทยาลัย Viewbank กำาหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกคนทุ่มเทเวลาและความพยายามไปกับการบรรลุความสำาเร็จ VCE 
และภาคภูมิใจในความพยายามของตัวเอง

ที่วิทยาลัย Viewbank เราเสนอโปรแกรมพิเศษ รวมถึง

• การเข้าถึงวิชา VCE ตั้งแต่ชั้นปีที่ 10 

• เข้าถึงหลักสูตรมากมายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM)

• ขยายโอกาสด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

• หลักสูตรดนตรีบรรเลงที่ครอบคลุม

• การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

• ภาษาญี่ปุ่นและเยอรมัน

• การสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม (English 
as an Additional Language: EAL) อย่างเข้มงวด (สำาหรับ
นักเรียนปี 7 ถึง 9 มีการส่งเสริมการเรียน EAL พิเศษหลาย
บทเรียนต่อสัปดาห์ อีกทั้งมีชั้นเรียน EAL พิเศษจะแยกออกไป
สำาหรับนักเรียนปีที่ 10 ถึง 12 อีกด้วย)

• กิจกรรมชุมนุมเพื่อทำาการบ้านสำาหรับวิชาคณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ/มนุษยศาสตร์

• หลักสูตรความเป็นผู้นำาสำาหรับนักเรียน

• การสนับสนุนด้านการควบคุมดูแลและแนะแนวสำาหรับนักเรียน

• พยาบาลประจำาวิทยาลัย

• หลักสูตรการฝึกประสบการณ์การทำางาน

• หลักสูตรความสัมพันธ์ส่งเสริมความเคารพที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
อย่างดี



6  VIEWBANK COLLEGE VIEWBANK COLLEGE   7

เมลเบิร์น ซีบีดี

ซิตี้ เซาธ์

ซิตี้ อีสต์

ซิตี้ นอร์ธ

บาร์วอน เซาธ์ เวสต์

ซิตี้ เวสต์

พอร์ต ฟิลลิป เบย์

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตการเรียนของผมคือ ผมไม่ได้แค่ได้
เรียนภาษาใหม่และวัฒนธรรมของออสเตรเลียเท่านั้น 
แต่ยังได้ขยายเครือข่ายและมีเพื่อนดี ๆ มากมายอีก
ด้วย

วิทยาลัยวิวแบงก์

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
วิทยาลัย Viewbank มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายให้นักเรียนเข้า
ร่วม ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่นักเรียนจะได้เสริมสร้างความมั่นใจในภาษาอังกฤษ
และพบเพื่อนใหม่

เรามีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอนเล่นดนตรีและการแสดง การถ่ายทำา
และการแสดงละครระดับวิทยาลัย หลักสูตรด้านการกีฬา รวมถึงการ
โต้วาทีและการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีหลักสูตรกิจกรรมช่วงกลางวันมากมาย การ
ทัศนศึกษาในต่างประเทศ G’Day USA และหลักสูตรการแลกเปลี่ยน
ระหว่างโรงเรียนพี่น้องไปยังเยอรมนีและญี่ปุ่น

จริงจังกับสวิสดิภาพของนักเรียน
วิทยาลัยวิวแบงก์มุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ซึ่งนักศึกษานานาชาติมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของตน  
เรารับรองความปลอดภัยของนักเรียนนานาชาติท่ีมีภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
และภาษาที่หลากหลายจะได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งร่วมถึง:  
ก่อนออกเดินทาง: 
นักเรียนทุกคนและครอบครัวและได้รับเอกสารสำาคัญจำานวนหนึ่งที่ระบุ
นโยบายของโรงเรียน ค่าหนังสือและเครื่องแบบ และข้อมูลเกี่ยวกับการ
อยู่อาศัยในออสเตรเลียก่อนจะมาถึงออสเตรเลีย 

ซึ่งจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักเรียนและผู้ประสานงานนักเรียน
นานาชาติก่อนออกเดินทาง 
การรับที่สนามบิน: 
นักเรียนทุกคนที่ต้องการให้เรารับจากสนามบินจะพบกับเจ้าหน้าที่จาก
หลักสูตรนักเรียนนานาชาติ และพาไปยังบ้านพักโฮมสเตย์ของนักเรียน 
โปรแกรมปฐมนิเทศ: 
เรามีการปฐมนิเทศสำาหรับนักเรียนทุกคนทันทีที่มาถึง เราจะมอบชุด
เอกสารให้กับนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคำาแนะนำา กฎ และขั้นตอนของ
โรงเรียน เป็นต้น 

โดยจะรวมรายละเอียดเกี่ยวกับออสเตรเลีย วัฒนธรรมและประเพณี 
บริเวณท้องถิ่น และชุมชนโรงเรียนด้วย  
ทีมสวัสดิภาพ: 
ทีมงานด้านสวัสดิภาพนักเรียนของวิทยาลัยจะทำางานใกล้ชิดกับทีม
งานโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในการประสานงาน ปรับใช้ และ
ประเมินโปรแกรมการพัฒนาและสวัสดิภาพของนักเรียน 

เอกสารสามารถดูได้ผ่านระบบ Compass ที่ช่วยให้นักเรียนทุกคน
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางร่างกาย สังคม รวมถึงด้านจิตใจได้
อย่างมากมายตลอดเวลา

บ้านพักโฮมสเตย์สำาหรับนักเรียนนานาชาติิ
บ้านพักโฮมสเตย์ของวิทยาลัย Viewbank ได้ผ่านการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดและมีการเข้าเยี่ยมเป็นประจำาโดยผู้ประสานงานนักเรียน
นานาชาติและผู้ช่วยประสานงานนักเรียนนานาชาติ 

ทั้งผู้ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์และนักเรียนจะได้ลงนามในข้อตกลง
ความรับผิดชอบสำาหรับการพักโฮมสเตย์ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่าย
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน 

เรามีระเบียบบ้านพักโฮมสเตย์ที่เข้มงวด เพื่อรับรองความปลอดภัย
ของนักเรียน

• ครอบครัวโฮมสเตย์จะจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้คุณ 
สถานที่พักอาศัยที่ปลอดภัย มั่นคง อบอุ่น

• บ้านที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำาหรับเด็ก

• ห้องส่วนตัวสำาหรับคุณหนึ่งห้อง

• อาหารสามมื้อ เจ็ดวันต่อสัปดาห์ รวมอาหารว่าง 

• สิ่งอำานวยความสะดวก เช่น เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และ
ผ้าปูที่นอน เป็นต้น

• ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น แก๊ส ไฟฟ้า ค่าทำาความร้อนและน้ำา
ประปา อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

• บริการทำาความสะอาดของพื้นที่อาศัยรวม

• การใช้พื้นที่อยู่อาศัยภายในอาคารที่พัก

• สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการเรียน เช่น โต๊ะ โคมไฟ ตู้หนังสือ 
เป็นต้น

• เข้าร่วมในการประชุมผู้ปกครอง/ครูช่วงตอนเย็นในนามของผู้
ปกครองของนักเรียน

“ผมมีความสุขกับโปรแกรมบ้านพักโฮมสเตย์ครับ ทุกอย่างจัดเตรียม
มาเป็นอย่างดีและมีประโยชน์มาก โรงเรียนสนับสนุนผมอย่างเต็มที่ทุก
ครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือ” แจ็กกี้ ผู้ปกครองโฮมสเตย์”

สถานที่เข้าถึงได้ง่าย
วิทยาลัย Viewbank ตั้งอยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ โดยมีภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่
สวยงาม โรงเรียนของเราห่างจากศูนย์กลางนครเมลเบิร์นประมาณ 17 กม. และ

• อยู่ใกล้กับศูนย์การค้า สิ่งอำานวยความสะดวกด้านการธนาคาร การแพทย์ และความบันเทิง

• มีรถไฟและรถโดยสารประจำาทางผ่านเป็นประจำา  

• มีสภาพแวดล้อมชุมชนที่เป็นมิตรและปลอดภัย พร้อมด้วยสวนสาธารณะ เส้นทางเดินเล่น 
และเส้นทางขี่จักรยานมากมาย

เรื่องราวความสำาเร็จล่าสุด
แดเนียล ไบ นักเรียนจากประเทศจีนมา
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม (EAL) 
มีความเช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ เคมี 
เศรษฐศาสตร์ และภาษาจีนในหลักสูตร VCE 
ปี 12 และเข้าร่วมในการแข่งกีฬาบาสเกตบอล 
ปัจจุบันแดเนียลกำาลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น  

“ประสบการณ์การเรียน 3 ปีที่วิทยาลัย 
Viewbank เป็นรากฐานที่แข็งแรงให้กับเส้น
ทางในอนาคตของผม สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตการ
เรียนของผมคือ ผมไม่ได้แค่ได้เรียนภาษา
ใหม่และวัฒนธรรมของออสเตรเลียเท่านั้น 
แต่ยังได้ขยายเครือข่ายและมีเพื่อนดี ๆ 
มากมายอีกด้วย”
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ติดต่อโรงเรียน
วิทยาลัยวิวแบงก์

1 ถนนวอร์เรน, วิวแบงก์, วิกตอเรีย 3084

ผู้ประสานงานนักเรียนนานาชาติ: Summer Guo 
 
โทร: + 61 3 8458 2823/9458 2811 
อีเมล: viewbank.co@education.vic.gov.au 
เว็บไซต์: https://www.viewbank.vic.edu.au

โรงเรียนรัฐบาลวิกตอเรีย 
โปรแกรมนักศึกษานานาชาติ

80  ถนนคอลลินส์ สตรีท เมลเบิร์น วิกตอเรีย 3000 ออสเตรเลีย

โทร: +61 3 7022 1000 
อีเมล: international@education.vic.gov.au 
เว็บไซท์: www.study.vic.gov.au

จัดพิมพ์โดยแผนกการศึกษานานาชาต ิ
กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมเมลเบิร์น

ตุลาคม 2022
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