ประสบการณ์นกั เรียนโรงเรียนประจำ�
นักเรียนนานาชาติ

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

A

สถานที่

ระดับโลก
ประวัตคิ วามเป็นมาของวิทยาลัยทูรกั สะท้อนอยูใ่ นสถาปัตยกรรม
อาคารทีส่ ง่างาม วิทยาลัยทูรกั มีพน้ื ที่ 11.5 เฮกเตอร์ พร้อม
อาคารทีโ่ ดดเด่นสวนทีส่ วยงาม และวิวทิวทัศน์ทน่ี า่ ประทับใจ
ของท่าเรือฟิลลิปเบย์
อาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่สร้างเพิ่มเติมอย่าง
สอดคล้องกับอาคารที่ออกแบบมาตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
ด้านการศึกษาของปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวิฟต์ (Swift Science &
Technology Centre) แห่งใหม่ของเราได้ส่งเสริมความยืดหยุ่น
ให้กับการเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ว่าเป็นการศึกษาเดี่ยว เป็นกลุ่มเล็ก
เป็นชั้นเรียน หรือในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนั้น เราได้ติดตั้งเทคโนโลยี
ที่ล้ำ�สมัยไว้ทั่วอาคาร ช่วยให้สามารถบันทึกภาพ เสียง และสามารถ
กระจายภาพและเสียงของการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในระบบ STEM ได้ทุกที่ทุกเวลา
เรามีอาคารกีฬาทีน่ า่ สนใจควบคูก่ บั พืน้ ทีส่ �ำ หรับการเรียนรู้ โดยประกอบด้วยศูนย์กฬี า
ทางน้�ำ กลางแจ้งทีม่ สี ระว่ายน้�ำ แบบยาว และสระว่ายน้�ำ สำ�หรับดำ�น้�ำ สนามเทนนิสแบบ
ซีเมนต์หลายคอร์ต ลูว่ ง่ิ ระดับมาตรฐานโลก และสนามกีฬาฮอกกี้
วิทยาลัยทูรกั มีจดุ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดเตรียมอาคารระดับมาตรฐานโลกให้กบั นักเรียน ทัง้ ในและ
นอกห้องเรียน
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ห่างจากเมืองเมลเบิรน์ เพียงหนึง่ ชัว่ โมง จึงไม่มที ไ่ี หนดีไปกว่านีส้ �ำ หรับบุตรสาว
ของท่าน เพือ่ ทีจ่ ะได้เติบโต ศึกษาเล่าเรียนรู้ และเจริญก้าวหน้า

เ

มากมายจากหลายประเทศทัว่ โลก ด้วยทีต่ ง้ั ทีอ่ ยูบ่ นแนวชายฝัง่ ของคาบสมุทรมอร์นงิ ตัน

ง

วิทยาลัยทูรกั มีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ ซึง่ เราได้ตอ้ นรับเด็กหญิง
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ด้วยทีต่ ง้ั ทีอ่ ยูบ่ นแนวชายฝัง่ ของคาบสมุทรมอร์นงิ ตันทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดัง วิทยาลัยทูรกั จึงมีทวิ ทัศน์ทม่ี องออกไปเห็นอ่าวทีง่ ดงาม
และมีอาคารล้�ำ สมัยซึง่ ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อบุตรหลานของท่าน เรามีประวัตศิ าสตร์ดา้ นการศึกษาทีเ่ ฟืองฟู
กว่า 145 ปี เราจึงภาคภูมใิ จในมรดกอันเก่าแก่ทส่ี บื ทอดมาอย่างยาวนานของเรา แต่เราได้พฒั นาการเรียนการสอนให้เข้ากับ
โลกปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะรับรองการศึกษาทีเ่ ป็นเลิศสำ�หรับคนรุน่ ใหม่แห่งอนาคต
วิทยาลัยทูรกั เป็นโรงเรียนเอกชน ทีเ่ ป็นโรงเรียนหญิงล้วนมีระดับชัน้ ตัง้ แต่ประถมศึกษาวัยเด็กตอนต้นจนถึงชัน้ ปีท่ี 12 และ
ตัง้ แต่เตรียมประถมจนถึงชัน้ ปีท่ี 12
เรามีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถสร้างการเติบโตทั้งในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและทาง
ด้านวิชาการ เพื่อให้นักเรียนรุ่งเรืองในอนาคต ที่วิทยาลัยทูรัก เราตระหนักดีกว่าแนวทางการ
เรียนการสอนที่มีพลังและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจของความสำ�เร็จในเส้นทางการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการที่เป็นอิสระ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น และ
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เรามีความมุ่งมั่นและท้าทายที่จะดูแลทุก ๆ คน เราตระหนักดีว่า
เด็กทุกคนมีความแตกต่าง และทุกปีคือความท้าทายใหม่ ๆ และโอกาสใหม่ ๆ
ในการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนรับการศึกษากับทูรัก เราจะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ทั้งตัวตนและความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาของนักเรียนคือการเดินทางที่จะ
ส่งผลกระทบสะท้อนไปตลอดชีวิต

หลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนกล้าที่จะฝัน ค้นหาแรงปรารถนาของตัวเอง และเมื่อสำ�เร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนของเราแล้ว จะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์

สำ�หรับนักเรียนหลายคน เส้นทางการเรียนรูน้ น้ั เริม่ ต้นตัง้ แต่อายุยงั น้อย นักเรียนของเรา นับตัง้ แต่
ระดับประถมจนถึงผุส้ �ำ เร็จการศึกษาชัน้ ปี 12 ได้รบั ประสบการณ์จาก หลักสูตรทางวิชาการแบบ
องค์รวม ทีจ่ ะหล่อเลีย้ งให้เกิดการพัฒนาทักษะและเพิม่ พูนความรูใ้ นทุกสาขาวิชา หลักสูตรใหม่ท่ี
เพิง่ เปิดตัวของเรา Project Shine เป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ ง
ตัง้ แต่ระดับประถม เรือ่ ยไปจนถึงระดับมัธยม ซึง่ จะสนับสนุนการพัฒนาเชิงความคิดและสังคม
รวมถึงให้นกั เรียนเตรียมตัวพร้อมรับมือกับอนาคต

ที่ทูรัก นักเรียนทุกคนมีโอกาสมากมายที่เราให้การสนับสนุนไปสู่เส้นทางแห่งการค้นหาและ
การพัฒนาตามแรงปรารถนาของตนอย่างกว้างขวาง โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย เพื่อที่นักเรียนจะได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถไปกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมของหอพักที่มีจัดขึ้นตลอดปี เรามีความภูมิใจที่ได้มอบโอกาสอันหลากหลาย
ไปด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรอันเป็นเลิศทั้งด้านความเป็นผู้นำ�, ดนตรี, กีฬา, ศิลปะ,
การเต้นรำ�, การแสดง และอื่น ๆ อีกมากมาย

พลังสำ�คัญของวิทยาลัยทูรัก คือ ชุมชนนักเรียนประจำ�ของเรา ซึ่งพำ�นักอยู่ในวิทยาเขตของเรา เต็ม
เวลา หรือในระยะเวลาสั้น ๆ โดยเรามีพนักงานที่ทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ในบุตรหลานของท่าน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อให้นักเรียนได้มีความเพลิดเพลินกับความน่าอัศจรรย์ใจของ
คาบสมุทรมอร์นิงตัน และสร้างมิตรภาพที่ดีตลอดชั่วชีวิต นี่คือสภาพแวดล้อมเกื้อกูล ที่เรามุ่งมั่น
สร้างสรรค์ขึ้นมาในทุก ๆ วัน เพื่อให้การผจญภัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในครั้งนี้ของนักเรียน
ให้เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำ�

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

สมัครร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการส่งเสริมนักเรียนของเรา
เติบโตและเจริญรุง่ เรืองต่อไป

ยินดีต้อนรับ

จากครูใหญ่
ในฐานะที่ทูรักเป็นโรงเรียนชั้นนำ�ในเขตคาบสมุทรมอร์นิงตัน เรามุ่งเน้นที่จะรับรองว่า เราคอย
พัฒนากระบวนการติดตามและรายงานด้านการศึกษาแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมนักเรียนของเรา
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำ�เร็จ เรายังให้การส่งเสริมด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของนักเรียน และร่วมมือกับองค์กรด้านอุตสาหกรรมนอกโรงเรียนอีกด้วย
แผนกลยุทธ์ปี 2019-2023 ของเราที่เรียกว่า ‘Towards 150 Years’ (มุ่งสู่ 150 ปี) ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนแก่โรงเรียน ระหว่างที่เราพยายามส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตทั้งในด้าน
วิชาการและด้านส่วนบุคคล เพื่อให้พวกเขาประสบความสำ�เร็จในอนาคต กลยุทธ์ของเรามีจุดมุ่งหมายที่
อนาคตโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และผลักดันการเติบโตด้วยการเสริมสร้างหลักสูตร
หลักปฏิบัติในการสอนและอาคารสถานที่ นอกจากนี้ยังพัฒนาความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม
ซึ่งช่วยให้เรามอบประสบการณ์การศึกษาที่มุ่งเน้นถึงความก้าวหน้า ทั้งหมดนี้เพื่อนักเรียนรุ่นใหม่
ของวิทยาลัยทูรักของเรา
เรากำ�ลังรอคอยที่จะได้ร่วมมือกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อนำ�ทางวิทยาลัยทูรักสู่ปีที่ 150
ที่วิทยาลัยทูรัก เราคำ�นึงถึงนักเรียนเป็นสิ่งแรกในการตัดสินใจ เพื่อรับรองว่าเราจะตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนทั้งทางวิชาการและทางส่วนบุคคล พันธกิจของเราต่อความพยายามด้านการเรียนรู้
และเป้าหมายของหลักสูตรแบบเสริมสำ�หรับนักเรียนนั้นไม่มีทางสั่นคลอน ระหว่างที่เรา
เตรียมนักเรียนให้พร้อมำ�หรับอนาคต

มิสซิสคริสตี เคนแดลล์
ครูใหญ่

Toorak College Blended Approach

แนวทางผสมผสานที่แตกต่างของ
วิทยาลัยทูรัก
นักเรียนของวิทยาลัยทูรักสามารถเข้าเรียนวิชา
หลักได้ตั้งแต่วันแรก และจะได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์สนับสนุนภาษาอังกฤษภายในตั้งแต่เริ่ม
จนสำ�เร็จการศึกษา
โมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานที่แตกต่างนี้ช่วย
ให้นักเรียนมีการเติบโตทั้งด้านวิชาการและด้าน
ส่วนบุคคลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วิทยาลัยทูรัก

ชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนวิชาหลัก

โรงเรียนอื่น ๆ

ชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนวิชาหลัก
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ข้อดีของโรงเรียนหญิงล้วน

โรงเรียนหญิงล้วนมีผล
สำ�เร็จการศึกษาที่ดีกว่า

เด็ก ๆ ต้องการบรรลุเป้า
หมายที่สูงกว่าใน
โรงเรียนหญิงล้วน

เด็ก ๆ ในโรงเรียนหญิง
ล้วนมีความเคารพ
ตัวเองสูงกว่า

เด็ก ๆ ในโรงเรียนหญิงล้วนมี “แรงบันดาลใจสูงกว่า” มี “แรง
จูงใจมากกว่า” และได้รบั “ความท้าทายให้บรรลุ
เป้าหมายทีส่ งู กว่าเพือ่ นหญิงร่วมรุน่ ” ทีเ่ รียนใน
โรงเรียนสหทัง้ รัฐและเอกชน

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหญิงล้วนช่วยกระตุน้ การอภิปราย
การสนทนาโต้ตอบ และการค้นพบตัวเอง เนือ่ งจากการศึกษา
ของนักเรียนหญิงได้รบั การออกแบบและสร้างมาอย่าง
วัตถุประสงค์ และเน้นทีข่ น้ั พัฒนาการเป็นหัวใจสำ�คัญ

เด็ก ๆ ในโรงเรียนหญิงล้วนสนุกกับ
STEM มากกว่า

เด็ก ๆ ที่รับหน้าที่เป็นผู้นำ�
มีความมั่นใจตนเองเพิ่มขึ้น

เด็ก ๆ ในโรงเรียนหญิงล้วนแสดง
ความคิดเห็นได้มากกว่า

สำ�หรับนักเรียนหญิง สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหญิงล้วน
มีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี อือ้ ต่อวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มากกว่าในโรงเรียนสหศึกษา

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนหญิงล้วนมีโอกาสให้นกั เรียน
หญิงได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ มากขึน้ นักเรียนทีเ่ คยรับหน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ
หรือรับหน้าทีผ่ นู้ �ำ ในปัจจุบนั ได้ประโยชน์จากความมัน่ ใจทาง
สังคมในระดับสูงกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผูน้ �ำ

ชั้นเรียนหญิงล้วนมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ช่วยให้
เสียงของนักเรียนหญิงมีความสำ�คัญ คุณสมบัติส่วนตัว
ของครูอาจารย์ที่สำ�คัญที่สุด คือการจูงใจให้นักเรียนจาก
โรงเรียนหญิงล้วนไขว่คว้าสู่ความเป็นเลิศ โดยการส่งเสริม
ความเอาใจใส่ และความพร้อมให้คำ�ปรึกษากับเด็ก ๆ

โรงเรียนหญิงล้วนมีผลสำ�เร็จการศึกษาทางวิชาการดีกว่า
โรงเรียนสหในระดับเดียวกัน เมือ่ ไม่ค�ำ นึงถึงปัจจัยคงที่
เช่น การคัดเลือก ภูมหิ ลัง เพือ่ น และโรงเรียน

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

ที่ทูรัก เราสนับสนุนการศึกษาของผู้หญิง แต่เรายังเข้าใจดีกว่า โลกไม่ได้ประกอบด้วยเพศเดียวเท่านั้น เราไม่ได้ต้องการจำ�ลองโลก
แต่เราตั้งใจท้าทายโลก โดยการเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้มุ่งความสนใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างดีที่สุด ในขณะที่ค้นหาความ
ปรารถนาอันแรงกล้าของตัวเองไปด้วย

ผลลัพธ์

ทีเ่ ป็นเลิศ
นักเรียนของวิทยาลัยทูรกั อยูใ่ นกลุม่ ในนักเรียนทีด่ ที ส่ี ดุ ของออสเตรเลีย วิทยาลัยทูรกั ติดอันดับโรงเรียนหญิงล้วน 20 อันดับแรกของรัฐวิกตอเรียเสมอ และมีผล VCE ที่
เป็นเลิศ ผลลัพธ์ทเ่ี ป็นเลิศนีช้ ว่ ยให้นกั เรียนหญิงของทูรกั ก้าวเข้าสูม่ หาวิทยาลัยในฝันของตน
ในสามปีที่ผ่านมานี้ วิทยาลัยทูรักติดอันดับใน
โรงเรียน 50 อันดับแรกของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งมีผลลัพธ์ที่
น่าประทับใจจากทั้งกลุ่ม
นักเรียน 13% ทำ�คำ�แนนะ ATAR ได้ 98 คะแนนขึน้ ไป ติดอันดับนักเรียนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ 2% ของออสเตรเลีย
นักเรียน 23% ทำ�คำ�แนนะ ATAR ได้ 95 คะแนนขึน้ ไป ติดอันดับนักเรียนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ 5% ของออสเตรเลีย
นักเรียน 43% ทำ�คำ�แนนะ ATAR ได้ 90 คะแนนขึน้ ไป ติดอันดับนักเรียนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ 10% ของออสเตรเลีย
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เส้นทางที่

เป็นเลิศ
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาของวิทยาลัยทูรกั พร้อม
ออกไปเปลีย่ นโลก
ออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น มหาวิทยาลัยโมแนช หรือ มหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเลือกต้น ๆ ของนักเรียนนานาชาติ
จากวิทยาลัยทูรัก โดยนักเรียนหญิงที่สำ�เร็จการศึกษาได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกได้ 100%
นักเรียนนานาชาติวิทยาลัยทูรักนิยมเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยทูรกั เป็นพันธมิตรทีม่ เี กียรติกบั มหาวิทยลัยเมลเบอร์นและมหาวิทยาลัยสกูล
พาร์ตเนอร์ชปิ อินเตอร์แนชัน่ แนล ทุกปี มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น จะจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ทีอ่ อกแบบมาสำ�หรับนักเรียนนานาชาติในชัน้ ปีท่ี 11 เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนเกีย่ วกับการศึกษาของตนเองในอนาคต พันธมิตรนีย้ งั มอบทุนการศึกษา
Kwong Lee Dow Young ให้แก่นกั เรียนของวิทยาลัยทูรกั ด้วย ทุกปีนกั เรียน
นานาชาติชน้ั ปีท่ี 11 สมัครและ มหาวิทยาลัยเมลเบอร์น จะเลือกนักเรียนทีด่ ที ส่ี ดุ
โดยไม่ได้อา้ งอิงเฉพาะแง่ผลการเรียนของนักเรียนเท่านัน้ แต่ยงั ดูไปถึงการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน และการมีสว่ นร่วมในบทบาท
ผูน้ �ำ ทีโ่ รงเรียนและชุมชนอีกด้วย

ความสามารถในการทำ�งาน
วิทยาลัยทูรักส่งเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาที่โดดเด่น ซึ่งจะหล่อเลี้ยงเส้นทาง
ของนักเรียนไปไกลยิ่งกว่าทางวิชาการ ในฐานะโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ติดอันดับต้น ๆ ใน
คาบสมุทรมอร์นิงตัน เรามีความเป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมระดับโลกและเส้นทางสู่
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ที่นักเรียนของเราจะได้สัมผัส เพื่อให้พวกเขามีเครื่องมือ ความรู้ และทักษะที่
จะประยุกต์ใช้ในอนาคต

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนนานาชาติที่ศึกษาที่สถาบันในออสเตรเลียมีโอกาสที่จะ
ได้งานในสาขาที่ตัวเองเลือกมากกว่า อ้างอิงจากการประชุมของผู้อำ�นวยการโรงเรียน
นานาชาติออสเตรเลีย 79% ของนักเรียนนานาชาติที่ศึกษาในออสเตรเลียได้งานประจำ�
ภายใน 3 ปีหลักสำ�เร็จการศึกษา และผู้หญิงอีก 6% เลือกศึกษาต่อ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนนานาชาติของทูรัก 93% เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนักเรียนนานาชาติของทู
รัก 50% เข้าดำ�รงตำ�แหน่งระดับหัวหน้าหรือผู้บริหารภายในไม่เกินหกเดือนหลังจากสำ�เร็จ
การศึกษา

วิทยาลัยทูรักเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวที่มีโควต้าภายในโครงการ Cadetship Program
ของ Downer Infrastructure Services ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือที่มีเป้าหมาย
ส่งเสริมให้นักเรียนหญิงรุ่นใหม่ได้พัฒนาเส้นทางในด้าน STEM (Science วิทยาศาสตร์),
Technology (เทคโนโลยี), Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์)) ความ
ร่วมมือนี้มีโควต้า 2 ที่ให้กับนักเรียนที่สำ�เร็จการศึกษาของทูรักตามโครงการ Cadetship
Program ของ Downer ซึ่งมอบให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้าน STEM
Downer เป็นเพียงหนึ่งในเส้นทางดี ๆ มากมายที่เราเตรียมพร้อมไว้ให้กับนักเรียนเมื่อสำ�เร็จ
การศึกษา

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

ความสามารถในการทำ�งาน
ของผูส้ �ำ เร็จการศึกษานานาชาติ

หลักสูตร โดยสั ง เขป
ชั้นปีที่
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ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (วิชาเลือก)
วารสารศาสตร์ (วิชาเลือก)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ขั้นสูง

คณิตศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ขั้นสูง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์วันนี้ งานพรุ่งนี้
(วิชาเลือก)
จิตวิทยา (วิชาเลือก)

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา
การส่งเสริมการออกกำ�ลังและการกีฬา
การแสดง (วิชาเลือก)
การศึกษากลางแจ้ง (วิชาเลือก)

ภาษา

ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาจีนสำ�หรับนักเรียนชาวจีน
ภาษาจีน (2021)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น

มนุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

มนุษยวิทยา
เพศและพลัง (วิชาเลือก)
พลเมืองและกฎหมาย (วิชาเลือก)

ธุรกิจการค้า

ดูการเรียนแบบอไจล์ (Agile)

เทคโนโลยี

ดูการเรียนแบบอไจล์ (Agile)

การเรียนแบบอไจล์ (Agile)

วิชาบูรณาการที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยี การค้าและการตลาด สังคมและวัฒนธรรม ความยั่งยืนและ
การออกแบบเข้าไว้ด้วยกัน

ธุรกิจการค้า (วิชาเลือก)
เทคโนโลยีอาหาร (วิชาเลือก)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (วิชาเลือก)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ดิจิทัล (วิชาเลือก)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ (วิชาเลือก - ตลอดทั้งปี)
ทัศนศิลป์: ศิลปะและการออกแบบ
(วิชาเลือก - หนึ่งเทอม)
ทัศนศิลป์: สื่อผสม
(วิชาเลือก - หนึ่งเทอม)

การแสดง ศิลปะ

การละคร/การเต้นรำ�

ศิลปะการแสดง (วิชาเลือก - ตลอดทัง้ ปี)
ศิลปะการแสดง: สไตล์การเต้นรำ�และ การออกแบบท่าเต้น (วิชาเลือก - หนึง่ เทอม)
ศิลปะการแสดง: ละคร (วิชาเลือก - หนึง่ เทอม)

ละคร (วิชาเลือก)
การเต้นรำ� (วิชาเลือก)
การสร้างละครเพลง (วิชาเลือก)

ดนตรี

ดนตรี

ดนตรี (วิชาเลือก - ตลอดทั้งปี)
ดนตรี: การแสดงและองค์ประกอบ (วิชาเลือก - หนึ่งเทอม)
ดนตรี: เทคโนโลยีและโปรดักชันเสียง (วิชาเลือก - หนึ่งเทอม)

การแสดงดนตรี (วิชาเลือก)

ศิลปะ (วิชาเลือก)
การถ่ายภาพ (วิชาเลือก)
การออกแบบนิเทศศิลป์ (วิชาเลือก)
สื่อ (วิชาเลือก)
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(หน่วย 1 และ 2)

ชั้นปีที่
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ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษขั้นสูง

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับชาวต่างชาติ
วรรณคดี

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสำ�หรับชาวต่างชาติ
วรรณกรรม

คณิตศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ขั้นสูง

คณิตศาสตร์ทั่วไป
วิธีทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เฉพาะทาง

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ทฤษฎีคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เฉพาะทาง

วิทยาศาสตร์: เทอมที่ 1
วิทยาศาสตร์: เทอมที่ 2 (วิชาเลือก)

ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
จิตวิทยา

ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
จิตวิทยา

สุขศึกษาและพลศึกษา
– หนึ่งเทอม
พลศึกษาและสันทนาการ
การศึกษากลางแจ้ง (วิชาเลือก)

สุขภาพและการพัฒนามนุษย์
พลศึกษา

สุขภาพและการพัฒนามนุษย์
พลศึกษา

ภาษาจีนสำ�หรับนักเรียนชาวจีน
ภาษาจีน (2022)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาจีนสำ�หรับนักเรียนชาวจีน
ภาษาจีน (2023)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาจีนสำ�หรับนักเรียนชาวจีน
ภาษาจีน (2024)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ - หนึ่งเทอม
ประวัติศาสตร์ (วิชาเลือก)
สังคมวิทยา (วิชาเลือก)
กฎหมายและการเมือง (วิชาเลือก)

ประวัติศาสตร์
สังคมวิทยา
ออสเตรเลียและการเมืองทั่วโลก

ประวัติศาสตร์
สังคมวิทยา
การเมืองโลก

เทคโนโลยีอาหาร (วิชาเลือก)
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (วิชาเลือก)

กฎหมายศึกษา
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
คหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

กฎหมายศึกษา
การจัดการธุรกิจ
การบัญชี
คหกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เริ่มการเรียนการสอนในปี 2021)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ศิลปะ (วิชาเลือก)
การถ่ายภาพ (วิชาเลือก)
การออกแบบนิเทศศิลป์ (วิชาเลือก)
สื่อ (วิชาเลือก)

ศิลปะ
ศิลปะสตูดิโอ
การออกแบบนิเทศศิลป์
สื่อ

ศิลปะ
ศิลปะสตูดิโอ
การออกแบบนิเทศศิลป์
สื่อ

ละคร (วิชาเลือก)

การละคร
การเต้นรำ�

การละคร
การเต้นรำ�

ดนตรี (วิชาเลือก)

การแสดงดนตรี

การแสดงดนตรี

(หน่วย 3 และ 4)

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

ชั้นปีที่
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หลั ก สู ต ร

วิทยาลัยทูรกั เป็นผูบ้ กุ เบิกการศึกษา โดยดูแลนักเรียนหญิงในด้าน STEM และ
ส่งเสริมคุณค่าของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเส้นทางในภายภาค
หน้า ผูน้ �ำ ในอนาคตของเราเหล่านีเ้ ติบโตขึน้ มาใน
ยุคแห่งนวัตกรรมดิจทิ ลั จึงเป็นเรือ่ งจำ�เป็นทีน่ กั เรียนต้องเรียนรูท้ กั ษะด้าน STEM
เพือ่ ให้อยูร่ อดท่ามกลางกลุม่ แรงงานในอนาคต

อนาคตของเราบังคับให้แรงงานต้องทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับด้าน STEM เพื่อที่จะยืนหยัดในโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลอันทรงพลัง STEM หมายถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ แต่คำ� ๆ นี้ไม่ได้หมายถึงวิชาเหล่านี้โดยเจาะจง STEM ยังหมายถึงทักษะที่นักเรียน
พัฒนาด้วย เช่น ความคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัย
แสดงให้เห็นว่างานครึ่งหนึ่งสำ�หรับคนรุ่นใหม่นั้นยังไม่ได้รับการคิดค้นขึ้นมา และอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่า
เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าต้องพึงพาคนมากมายที่ต้องการทำ�งานในวงการ
ด้าน STEM ดังนั้น วิทยาลัยทูรักจึงเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาด้าน STEM และส่งเสริมให้
ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีผู้หญิงอยู่ไม่มากเหล่านี้

กลุ่มแรงงาน STEM ในออสเตรเลีย:

หญิง

คุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย

16%

32%

วิทยาลัยทูรักก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
ีสวิฟต์ (Swift Science & Technology Centre) ขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ทำ�งานอย่างยืดหยุ่น โปร่งใส และให้
ความร่วมมือกันในพื้นที่การเรียนรู้เชิงเหนี่ยวนำ�แห่ง
นี้ นักเรียนจากทั้งโรงเรียนฝั่งประถมและมัธยมจะมี
โอกาสการเติบโต ทางวิชาการอย่างมีนัยสำ�คัญ ระหว่าง
ที่ได้ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกล้ำ�สมัย ที่จะช่วยปลุก
ปั้นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม
และวิศวกรรุ่นใหม่

การศึกษาวิชาชีพ
และการฝึกอบรม

2.3 ล้านคน

ในทศวรรษหน้า

68% 75%
% ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน STEM ใน
ช่วงรา ยได้สูงสุด ($104k +)

ทำงานใน
ธุรกิจเอกชน

77%

32% 12%

หญิง

ชาย

ของงาน ใน
อุตสาหกรรม
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ต้องการทักษะด้าน

อุตสาหกรรมติด 6 อันดับแรก (65% ของผู้สำเร็จการศึกษาด้าน STEM)
25%

10%

10%

10%

6%

5%

ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค
การผลิต
รัฐประศาสนศาสตร์และความปลอดภัย
การศึกษาและการฝึกอบรม
สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
การเงินและประกัน

ชาย

84%

STEM
อายุ 45 ปีขึ้นไป

49%
การเปลี่ยนประชากร 1% เป็นบทบาท STEM
จะเพิ่ม GDP ราว

57.4

พันล้านเหรียญ

11

CS in Schools
วิทยาลัยทูรักภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านประถมศึกษา
กับ CS in Schools ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มเชิงการกุศลโดย
RMIT University โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือให้ครูระดับ
มัธยมพัฒนาความมั่นใจและความสามารถในการสอนเขียน
โปรแกรม CS in Schools ชักชวนผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์อาสาสมัครมาสอนในชั้นเรียนไปพร้อมกับครูของ
โรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมของ
แท้จากชีวิตจริง

DIGI Zone

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

ทูรักภาคภูมิใจทีจะเสนอนวัตกรรมสถานที่ที่มีชื่อว่า
DIGI Zone พื้นที่แห่งการเรียนรู้นี้ติดตั้งด้วย
เทคโนโลยี ล่าสุดตั้งแต่ความจริงเสมือนจนไปถึงหุ่นยนต์
นักเรียนของเราจะได้เรียนวิธีเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา
ต่าง ๆ การประกอบหุ่นยนต์ และการสร้างวัตถุ 3 มิติ เราส่งเสริม
การเติบโตทางวิชาการด้วย แนวทางเชิงปฏิบัติ ซึ่ง
นักเรียนของเรารู้สึกมั่นใจในทักษะที่มี เพื่อเข้าสู่และปรับ
ตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล

การสนับสนุนจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
สำ�หรับนักเรียนนานาชาติ

1

2

ศูนย์สนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ

ที่ปรึกษานักเรียน

ศูนย์สนับสนุนด้านภาษาอังกฤษในวิทยาเขตของเรา เปิดให้บริการนักเรียนนานาชาติ

ที่วิทยาลัยทูรัก เราเข้าใจความท้าทายที่นักเรียนนานาชาติของเราอาจต้องเผชิญ

ทุกคนและมีอตั ราส่วน อาจารย์ตอ่ นักเรียนคือ 1:5 เจ้าหน้าทีฝ่ กึ สอนผูท้ มุ่ เทของเรา จะคอยดูแล

ที่ปรึกษานักเรียนผู้ทุ่มเทเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสุขภาพและสวัสดิภาพสำ�หรับนักเรียน

ว่านักเรียนแต่ละคนได้รบั การสนับสนุนและนำ�ทาง เพือ่ พัฒนาภาษาอังกฤษ และช่วยเหลือ

นานาชาติที่อยู่แบบประจำ� ที่ปรึกษานักเรียนจะพูดคุยกับบุตรสาวของท่านด้วยภาษาของเด็กเอง

ให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ไวขึน้

ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นเรื่องง่าย

3

4

การแนะแนว

บริการสุขภาพ

ทุกเช้าเริม่ ต้นด้วยการแนะแนว ซึง่ นักเรียนทุกคนจะพบกับเพือ่ นร่วมชัน้ และครูประจำ�ชัน้

ติดกับ โจแอน แอนเซต ฮอลล์ คือ ศูนย์สขุ ภาพและสวัสดิภาพของวิทยาลัยทูรกั พยาบาลทีผ่ า่ น

นีค่ อื เวลากำ�หนดลำ�ดับความสำ�คัญก่อนหลังสำ�หรับวันหนึง่ และช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนจะ

การฝึกอบรมของเราจะคอยดูแลความต้องการทางการแพทย์ส�ำ หรับนักเรียน ทัง้ นีแ้ พทย์และ

เริม่ ต้นด้วยทัศนคติเชิงบวก และมีเป้าหมายทีจ่ ะไปให้ถงึ ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจในตนเอง

โรงพยาบาลอยูห่ า่ งออกไปเพียงไม่กน่ี าทีจากวิทยาเขตของเราหากมีเหตุเร่งด่วน

และสามารถพัฒนาตนเองได้

5

6

สวัสดิภาพ

เจ้าหน้าที่ประจำ�

หลักสูตรของเราเสนอความเข้าใจเชิงลึกในเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพและสวัสดิภาพ โดยรับรอง

พนักงานที่ โจแอน แอนเซต ฮอลล์ ทัง้ จริงใจ เอาใจใส่ และทุม่ เททีจ่ ะจัดเตรียม

ว่านักเรียนของเรามีกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ไว้เพรียบพร้อม และตระหนักถึงความเสีย่ งและ

สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและอบอุน่ สำ�หรับบุตรสาวของท่าน เรารูจ้ กั นักเรียนแต่ละคน

ความรับผิดชอบ ซึง่ สอนโดยครูอาจารย์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตใิ นหัวข้อเฉพาะนี้

ของเราเป็นอย่างดี และสร้างความเคารพและความสัมพันธ์แบบเปิดเผยกับนักเรียนหญิง
แต่ละคนและผูป้ กครอง ติดกับ โจแอน แอนเซต ฮอล คือศูนย์สขุ ภาพและสวัสดิภาพของวิทยาลัยทูรกั

13

ยิ น ดี ต ้ อ น รั บ

จากครูใหญ่
หลักสูตรเรียนรู้
ภาษาในชีวติ จริง

ทูรกั เข้าใจความต้องการของนักเรียนนานาชาติอย่างลึกซึง้ รวมถึงลักษณะการเรียนรูภ้ าษาและ

วิทยาลัยทูรกั เป็นผูน้ �ำ ด้านการศึกษานานาชาติ ในออสเตรเลียมาอย่างยาวนาน วิทยาลัย

ความแตกต่างจาก โรงเรียนอืน่ ๆ ด้วยการสนับสนุน นักเรียนนานาชาติเป็นอย่างดี

ความจำ�เป็น ของนักเรียนแต่ละคนในการสร้างความมัน่ ใจทัง้ ในแง่ การพูด การเรียน และการอยูอ่ าศัยใน
สภาพแวดล้อมทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ โครงการเรียนรูภ้ าษาในชีวติ จริงเป็นเพียง เรือ่ งหนึง่ ทีว่ ทิ ยาลัยทูรกั สร้าง

ทูรกั เป็นหนึง่ ในโรงเรียน แห่งแรก ๆ ในประเทศทีก่ อ่ ตัง้ ศูนย์สนับสนุนภาษาอังกฤษ
และปัจจุบนั เป็นโรงเรียนหญิงล้วน เพียงแห่งเดียวในรัฐวิกตอเรียทีม่ กี ารสนับสนุนด้านภาษาในวิทยาเขต
ทูรกั ใช้ความเชีย่ วชาญนับทศวรรษในด้าน การสอนภาษาอังกฤษสำ�หรับนักเรียน และ
เรายังปฏิวตั โิ มเดลของการเรียนภาษาในชีวติ จริงสำ�หรับนักเรียนนานาชาติทกุ คน
วิทยาลัยทูรกั สนับสนุนนักเรียนในการเรียนรูภ้ าษา โดยการดูแลนักเรียนแต่ละคนก่อนจะเข้าเรียน ในชัน้
เรียนปกติ และเตรียมพร้อมพวกเขาล่วงหน้า ด้วยคำ�ศัพท์ คำ�จำ�กัดความ และความรูท้ จ่ ี �ำ เป็น สำ�หรับชัน้
เรียน จากนัน้ นักเรียนจะสามารถเรียนตามอาจารย์และกิจกรรมในชัน้ เรียนปกติได้อย่างง่ายดาย ทำ�ให้
นักเรียนมัน่ ใจทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในชัน้ เรียน และเร่งการเรียนรูว้ ชิ าและเรียนภาษาได้อย่างรวดเร็ว

Toorak College Blended Approach

แนวทางผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ของวิทยาลัยทูรัก

โมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีเอกลักษณ์
นี้เร่งการเติบโตทั้งด้านวิชาการและด้านส่วน
บุคคลของนักเรียน

วิทยาลัยทูรัก

ชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นเรียนวิชาหลัก

โรงเรียนอื่น ๆ

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

นักเรียนของวิทยาลัยทูรักจะได้เข้าเรียนวิชา
หลักตั้งแต่วันแรก และได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์สนับสนุนภาษาอังกฤษอยู่เสมอจน
กระทั่งวันสำ�เร็จการศึกษา

ชีวิต

ในหอพัก

Joan Ansett Hall (โจแอน แอนเซต ฮอลล์) คือหอพักของวิทยาลัยทูรกั ซึง่ เป็นหอพักทันสมัยทีไ่ ด้รบั การ
ปรับปรุงใหม่ เพือ่ ให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านจะเข้าพักอย่างมีความสุข ทีท่ ท่ี ง้ั อบอุน่ และเป็นมิตรนีจ้ ะ
กลาย
เป็นบ้านหลังทีส่ องของเธอ ข้อเท็จจริงบางส่วนเกีย่ วกับ โจแอน แอนเซต ฮอลล์ มีดงั นี้

นักเรียนใน ชัน้ ปีท่ี 11-12 มีทพ่ี กั เป็น
สัดส่วน และมีหอ้ ง เป็นของตัวเอง

มีพยาบาลประจำ� อยู่ 5 วันต่อ
สัปดาห์และมีแพทย์ ติดต่อได้ 24
ชัว่ โมงทุกวัน

อาหารทัง้ หมดเตรียม จากส่วน
ประกอบที่ หาได้ในท้องถิน่ สรรหา
โดยเชฟ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
มีหอ้ งรวม ทีน่ กั เรียน สามารถ ใช้
เตรียม ของว่างได้

นักเรียน ชัน้ ปีท่ี 7-10 มีเพือ่ นร่วม
ห้อง หนึง่ คน
เราสามารถ จัดหาโภชนาการ
พิเศษได้ตามต้องการ
วิทยาลัยทูรกั ไม่ใช้อาหารแช่
แข็ง หรืออาหาร สำ�เร็จรูป
นักเรียนสามารถ เลือกเพือ่ นร่วม
ห้อง ของตัวเองได้

หอพัก อยูใ่ นวิทยาเขต และเดิน
ไป สถานทีต่ า่ ง ๆ ไม่ไกล

นักเรียนมาจาก ไทย เวียดนาม
ฮ่องกงและจีน

นักเรียนจะ ได้รบั การดูแล โดย
กัปตันหอพัก เพือ่ ให้นกั เรียน ได้
ถามข้อสงสัย และรูจ้ กั ใครสักคน
ก่อนทีจ่ ะมาถึง

เวลาสำ�หรับ การทำ�การบ้าน
และการศึกษาในแต่ละ โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยดูแล
บุตรสาวของท่านจะได้เรียนรูท้ กั ษะการใช้ชวี ติ หลายด้าน และจะได้มคี วามเป็นตัวของตัวเอง มีความมัน่ ใจในตัวเอง มีวนิ ยั และความรับผิด
ชอบ นักเรียนจะมีความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจผูอ้ น่ื และเข้าใจในวัฒนธรรมอืน่ มากขึน้ ใน ระหว่างทีเ่ ธอร่วมพักอาศัยกับนักเรียน
หญิงคนอืน่ ๆ จากหลากหลายประเทศและมีภมู หิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน บุตรสาวของท่านจะพัฒนากิจวัตรประจำ�วันและอุปนิสยั ทีด่ ี ซึง่ จะติดตัวเธอ
ไปในภายภาคหน้าหลังสำ�เร็จการศึกษาทีน่ ่ี และทำ�ให้ตวั เองมีขอ้ ได้เปรียบกว่าหญิงสาวคนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มที กั ษะเหล่านี้
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ชีวติ ในแต่ละวัน ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ป ร ะ จ ำ �
ชั้นปีที่ 7-9

ชั้นปีที่ 10-12

7:30 น

ตื่น
เตรียมตัวไปโรงเรียน
อาหารเช้า

7:30am

ตื่น
เตรียมตัวไปโรงเรียน
อาหารเช้า

8:30 น

ไปโรงเรียน

8:30am

ไปโรงเรียน

8:40 น

เริ่มต้นชั้นเรียน

8:40am

เริ่มต้นชั้นเรียน

15:30

สรุปชั้นเรียน

15:30

สรุปชั้นเรียน

16:00

เวลากิจกรรม (ชั่วโมงไร้อิเล็กทรอนิกส์)

16:00

ทำ�การบ้านโดยไม่มีผู้ดูแล

17:00

ทำ�การบ้านโดยมีผู้ดูแล

18:00

อาหารเย็น

18:00

อาหารเย็น

19:00

ทำ�การบ้านโดยมีผู้ดูแล

19:00

กลุ่มส่งเสริมภาษาอังกฤษ / ทำ�การบ้าน

22:00

ส่งคืนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

19:30

เวลาอิสระ

22:30

ปิดไฟ

21:00

ส่งคืนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

21:30

ปิดไฟ

ทุกวันเสาร์จะมีการจัดกิจกรรมสำ�หรับนักเรียนประจำ�ทุกคน กิจกรรมเหล่านี้อิงหลักการ
3 ประการกล่าวคือ ประสบการณ์ท้องถิ่น ประสบการณ์แบบชาวออสเตรเลีย
หรือการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม เราทำ�กิจกรรม เช่น การเยี่ยมชมตลาดหัตถกรรมและผลผลิต
ท้องถิ่น การเที่ยวชมเมือง โรงละคร สวนสัตว์ สัมผัสสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลีย เดินเขา
และเดินทางไปยังศูนย์รวมทางวัฒนธรรมรอบ ๆ เมืองเมลเบิร์น เช่น สปริงเวล และ
บ็อกซ์ฮีลล์ เราคาดหวังให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้นปีที่ 7-9 เข้าร่วมในแต่ละสัปดาห์
เพื่อให้ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตในออสเตรเลีย ทั้งนี้เรายินดีต้อนรับชั้นปีอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

แต่ละเทอม นักเรียนประจำ�ทุกคนจะเข้าร่วมในโครงการบริการชุมชน ในปี 2019 เราจัด
โครงการ “Caps for Cancer” (หมวกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง) ซึ่งให้นักเรียนประจำ�แต่ละ
คนทำ�หมวกสำ�หรับผู้หญิงและเด็กที่สูญเสียผมเนื่องจากการบำ�บัดโรคมะเร็ง รวมถึง
การเย็บของเล่นให้กับผู้ป่วยเด็กอีกด้วย ของเล่นเหล่านี้นำ�ไปบริจาคที่โรงพยาบาลท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับคำ�ตอบรับเป็นอย่างดี

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์

หลักสูตรเสริม
กีฬา
นักเรียนมีสทิ ธิเ์ ข้าถึงโอกาสทางกีฬาระดับโลก เราเข้าใจความสำ�คัญของการเล่นกีฬาทีส่ ง่ ผลต่อ
ทางร่างกายและจิตใจโดยรวมของนักเรียนของเรา และเราส่งเสริมให้นกั เรียนเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
กีฬาต่าง ๆ ได้เท่าทีต่ อ้ งการ เป็นส่วนหนึง่ ในโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา วิทยาลัยทูรกั จึงเข้าร่วมในการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียนหญิงในรัฐวิกตอเรีย (Girls Sport Victoria, GSV) ซึง่ รวมโรงเรียนหญิงเอกชน
24 แห่งทัว่ เมลเบิรน์ แข่งขันกันในกีฬา 23 ประเภท

แอโรบิก

กอล์ฟ

ซอฟต์บอล

AFL

ฮอกกี้

กระดานโต้คลื่น

กรีฑา

คริกเก็ตในร่ม

ว่ายน้ำ�

แบตมินตัน

เน็ตบอล

เทนนิส

บาสเกตบอล

พายเรือ

ไตรกีฬา

ครอสคันทรี

เรือใบ

วอลเลย์บอล

ดำ�น้ำ�

กีฬาหิมะ

โปโลน้ำ�

ขี่ม้า

ฟุตบอล

ศิลปะการแสดง

สถาบันศิลปะการแสดง ทูรกั (TAPA)

ด้วยสภาพแวดล้อมปลุกเร้าและปลอดภัย นักเรียนจะได้ใช้จนิ ตนาการและได้รบั การส่งเสริมให้แสดง
ออกตัวตนผ่านการแสดง ทูรกั เสนอหลักสูตรการเต้นรำ�ทีย่ อดเยีย่ ม ซึง่ นักเรียนจะได้ออกแบบท่าเต้นและ
สร้างผลงานการเต้นรำ�ไปพร้อมกับขัดเกลาความสามารถทางเทคนิค การละครเสนอโอกาสให้ได้ลงมือผลิต
การแสดง และผลิตผลงานเดีย่ วหรือเป็นกลุม่

สถาบันศิลปะการแสดงทูรักเป็นโครงการริเริ่ม ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งจะช่วยหล่อเลี้ยงให้นักเรียนเติบโต
และขยายขอบเขตในทุกหัวข้อของศิลปะการแสดง TAPA เปิดรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับประถมถึง
ระดับชั้นปีที่ 12 เป็นกิจกรรมหลักเลิกเรียน และมุ่งเน้นที่การเต้นรำ� ละครเพลง และการแสดง
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ทัศนศิลป์

ศูนย์การดนตรีโดดเด่นด้วยอาคารที่สะดุดตา ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกซ้อม และแสดงใน
พื้นที่การเรียนรู้ที่ปรับแต่งมาอย่างเหมาะสม นักเรียนทุกคนที่หลงใหลในเสียงดนตรีสามารถ
เข้าร่วมวงรูปแบบต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าแบบวง คณะประสานเสียง คณะออร์เคสตรา วงดนตรีเครื่อง
สายและแตร และวงดนตรีแจ๊สและร่วมสมัย ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก นักเรียนยัง
ได้แสดงในคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ งานสังสรรค์ และคืนดนตรีแจ๊ส ที่เพื่อน ๆ และ
ครอบครัวจะได้ชื่นชมกับความก้าวหน้าทางดนตรีของนักเรียน

อาจารย์ศลิ ปะของเราทำ�งานร่วมกับนักเรียนในสภาพแวดล้อมแบบเปิด เพือ่ ช่วยให้นกั เรียน
ตระหนักถึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็นศิลปะแบบ 2 มิตหิ รือ 3 มิติ นักเรียนได้
รับการส่งเสริมให้ส�ำ รวจ ค้นหา และสือ่ สารสิง่ ทีค่ น้ พบโดยการพัฒนางานศิลปะขึน้ มา
งานศิลปะจะได้รบั การจัดแสดงในการประกวดและงานนิทรรศการ ได้แก่ Top Arts - Designs, Shots and
Screens, Moran Prize, Ilford Photographic Competition, Mornington Arts Show และ Archibald
and Silk Cut งานนิทรรศการของทูรกั จัดแสดงผลงานของนักเรียน และโดยถือว่าเป็นงานเด่นชิน้ หนึง่
ในปฏิทนิ ของโรงเรียน

	กีตาร์: กีตาร์โปร่ง, กีตาร์ไฟฟ้า, กีตาร์เบส
แตร: ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, เฟรนช์ฮอร์น และทูบา
	คียบ์ อร์ด: คียบ์ อร์ดไฟฟ้า, เปียโนฟอร์เต
	เครือ่ งเคาะ: กลองชุด, วงดนตรีเพอร์คชั เช่น
	เครือ่ งสาย: เชลโล, ดับเบิลเบส, วิโอลา, ไวโอลิน, พิณ
	เครือ่ งเป่า: บาสซูน, คลาริเน็ต, ฟลุต, ปี,่ แซกโซโฟน

คลับ
นักเรียนมีโอกาสได้สร้างเส้นทางของตัวเองโดยการเข้าร่วมคลับทีต่ นเองสนใจ
นักเรียนของเราได้ท�ำ กิจกรรมทีช่ อบ ไม่วา่ จะเป็นการโต้วาที การเย็บปักถักร้อย
ศิลปะ ละคร หมากรุก ดนตรี และอืน่ ๆ อีกมากมาย การเป็นสมาชิกคลับยัง
ช่วยให้นกั เรียนได้ท�ำ งานร่วมกับนักเรียนจากระดับชัน้ ต่าง ๆ สานมิตรภาพ
ให้แน่นแฟ้นกับผูท้ ม่ี คี วามสนใจร่วมกัน และแสดงออกทักษะความเป็นผูน้ �ำ

	การร้อง เพลง

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

	ทฤษฎีและทักษะทางดนตรี

ชัน้ ปีท่ี 8
นักเรียนชัน้ ปีท่ี 8 มีทางเลือกในการเข้าร่วมความท้าทายทีต่ นเองต้องการเป็นเวลาหนึง่ สัปดาห์ โดย
สามารถเลือกทีจ่ ะพายเรือคายัคทีท่ ะเลสาปอิลดอน พายเรือแคนูทแ่ี ม่น�ำ้ เมอร์เรย์ หรือปีนเขาแกรมป์เปีย้ น
เพือ่ สัมผัสกับประสบการณ์การศึกษากลางแจ้ง แคมป์เหล่านีอ้ อกแบบมาเพือ่ เปิดโอกาสในการค้นพบ
ตัวเอง

C A
M

G E

แคมป์ชน้ั ปีท่ี 7 คือการศึกษากลางแจ้งทีจ่ ดั ขึน้ ทีห่ ลังบ้านของเรา นัน่ ก็คอื คาบสมุทรมอร์นงิ ตันที่
แสนงดงาม สิง่ ทีแ่ คมป์มงุ่ หมายคือการส่งเสริมงานสังคมเชิงบวก และสร้างความสัมพันธ์ทแ่ี นบแน่นกับ
เพือ่ น ๆ ทัง้ นี้ แคมป์จะจัดขึน้ เมือ่ สิน้ สุดปีการศึกษา และประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การเดินป่า การพายเรือแคนู และการปีนเขา

N

ชัน้ ปีท่ี 7

L
H A L E

เราเข้าใจว่าการพัฒนาบุคคลคนหนึ่ง นั้นมีหลายแง่มุม
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ชัน้ ปีท่ี 9
Beyond Boundaries (เหนือกว่าขอบเขต) คือชือ่ ทีม่ อบให้กบั ประสบการณ์ทน่ี กั เรียนหญิงจะได้รบั ใน
ท้ายปีของชัน้ ปีท่ี 9 ซึง่ จะพาออกเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทีค่ ดั เลือกมา ไม่วา่ จะเป็นเนปาล เวียดนาม
กัมพูชา ลาว หรือภูมภิ าคห่างไกลในออสเตรเลีย นักเรียนจะได้ใช้เวลา 14 วันเข้าร่วมในการเดินทาง
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่างออกไป และจะเป็นความทรงจำ�ทีจ่ ะคงอยูไ่ ปตลอดชีวติ นอกจาก Beyond
Boundaries แล้ว ชัน้ ปีท่ี 9 ยังจะได้ทอ่ งเทีย่ วสำ�รวจเมืองเมลเบิรน์ เรียนรูว้ ถิ ขี อง ‘นักท่องเทีย่ ว’ ในเมือง
ของตัวเองอีกด้วย

ชัน้ ปีท่ี 10-12
การเดินทางของนักเรียนขณะระหว่างทีใ่ ช้เวลาศึกษาอยูท่ อ่ี ยูก่ บั ทูรกั คือการบรรลุเป้าหมายทาง
วิชาการให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเส้นทางทีน่ กั เรียนเลือกนัน้ บรรลุผลสำ�เร็จได้ การไปแคมป์และ
การทัศนจรสำ�หรับนักเรียนมัธยมปลายของเราจะจัดขึน้ ในช่วงวันหยุดยาวของโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่
และมีนกั เรียนจากชัน้ ปีอน่ื ๆ ทีม่ คี วามสนใจร่วมกันเข้าร่วมด้วย
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ประสบการณ์ของชั้นปีที่ 10-12 ได้แก่:

ประสบการณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ทัวร์กีฬาและศิลปะการแสดงในสหรัฐอเมริกา

การแลกเปลีย่ นทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น

บริการชุมชน
ทริปสัมผัสกับชุมชนในชนบทของออสเตรเลีย

แคมป์อวกาศ NASA และ
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานาชาติ

โรงเรียนประจำ�วิทยาลัยทูรัก

โอกาสแห่งอนาคต

ความเป็นผูน้ �ำ

น
ี ย

โอกาส

ร ง เ ร

ช ี
ว

โ

ใ น
ิ ต

การศึกษาทุกระดับชั้นปี นักเรียนสามารถเป็นผู้นำ�ได้โดยผ่านการกระทำ�ของตัวเอง เราเข้าใจดีว่า ทุกคนไม่ได้ที่เกิดมาเป็นผู้นำ� แต่
การตอบสนองต่อประสบการณ์ของเราต่างหากที่ทำ�ให้เราเป็นผู้นำ� Student Leadership (ความเป็นผู้นำ�ของนักเรียน) เสนอโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ได้ให้บริการแก่โรงเรียนและชุมชน ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การสร้างความแตกต่าง และสิ่งที่ทำ�ได้หากนักเรียน
เตรียมพร้อมแสดงความเห็นและลงมือทำ�งานหนัก

นักเรียนเรียนรูค้ วามสำ�คัญของการมีเป้าหมาย จากนัน้ วิเคราะห์สง่ิ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการบรรลุ
เป้าหมาย การทำ�งาน ร่วมกับผูอ้ น่ื และเข้าใจว่าความสำ�เร็จ อยูท่ ค่ี วามร่วมมือกับหลายฝ่าย ซึง่ เป็น
บทเรียนอันมีคา่ ทีจ่ ะได้รบั ผ่าน Student Leadership ผูน้ �ำ นักเรียนยังได้เรียนรูค้ วามสำ�คัญ ของการเป็นต้นแบบ
และเรียนรูว้ า่ พฤติกรรมของ คน ๆ หนึง่ มีอทิ ธิพลต่อผูอ้ น่ื นักเรียนจะได้รบั ทักษะการฟังและสร้างมิตร
ไมตรีกบั หน่วยงานนักเรียนผ่าน Student Leadership ไม่วา่ จะได้รบั ความสำ�เร็จหรือความล้มเหลวผ่าน
การเป็นผูน้ �ำ ในโรงเรียน นักเรียนจะได้รบั ทักษะทีม่ คี า่ ซึง่ จะติดตัวไปยังอนาคต

ผูแ้ ทน SRC
สภาผูแ้ ทนนักเรียน (SRC) ประกอบด้วยผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ สามคนจากแต่ละระดับชัน้ ผูแ้ ทน SRC
ได้รบั เลือกตัง้ ผ่านขัน้ ตอนการเขียนใบสมัคร กล่าวสุนทรพจน์ และลงคะแนนเสียงโดยเพือ่ นนักเรียน
สมาชิก SRC ได้รบั การสนับสนุนในบทบาทการเป็นผูน้ �ำ โดยผูป้ ระสานงานของ Student Leadership
และนำ�โดยหัวหน้านักเรียนหญิงและรองหัวหน้า

ผูน้ �ำ การแนะแนว
กลุม่ แนะแนวแต่ละกลุม่ จะเลือกตัง้ ผูน้ �ำ ซึง่ จะประสานงานกับครูผสู้ อนและหัวหน้าชัน้ ปีอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ จัดการแนะแนวและจัดกิจกรรมของชัน้ ปี รวมถึงเป็นเสียงหลักในการสือ่ สารกับนักเรียนของระดับชัน้

เมนเทอร์
เราจะมอบหมายเมนเทอร์ให้กบั นักเรียนใหม่ เพือ่ ต้อนรับและสนับสนุนระหว่างทีน่ กั เรียนใหม่ปรับตัว
เข้ามาในโรงเรียนของเรา เมนเทอร์ทกุ คนเป็นอาสาสมัครและมาจากระดับชัน้ เดียวกันกับนักเรียนใหม่
พวกเขาจะช่วยเหลือนักเรียนใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยตอบ
ข้อสงสัยใด ๆ ทีน่ กั เรียนใหม่อาจมี แต่ทส่ี �ำ คัญกว่านัน้ พวกเขาจะเป็นเพือ่ นกับนักเรียนใหม่

กัปตัน
กีฬาแต่ละชนิดจะมีการเลือกตั้งกัปตัน กัปตันจะช่วยเหลือผู้อำ�นวยการฝ่ายกีฬาเพื่อจัดการภาพรวม
ของกีฬาที่กัปตันดูแล โดยกัปตันจะมีหน้าที่จูงใจ กระตุ้น และเป็นตัวอย่างน้ำ�ใจนักกีฬาที่ดีให้แก่
นักเรียนทุกคนที่อยู่ในทีม
กัปตันด้านดนตรีและละครทำ�หน้าที่เป็นต้นแบบและเป็นรุ่นพี่ให้กับนักเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องใน
ศิลปะการแสดง โดยจะทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับผู้อำ�นวยการฝ่ายดนตรีและหัวหน้าฝ่ายศิลปะการแสดง
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
นอกจากนี้ ยังมีกัปตันอีกหลาย ๆ ตำ�แหน่งทั้งในคลับโต้วาที ห้องสมุด หอดยุก ออฟ เอดินเบิร์ก, หอ
โจแอน แอนเซต ฮอลล์ และคลับอื่น ๆ อีกมากมาย

กัปตันและรองกัปตัน
ประจำ�หอพัก
เรามีหอพักทัง้ หมด 6 บ้าน และสมาชิกของแต่ละหอพักจะเลือกตัง้ กัปตันหนึง่ คนและรองกัปตันสองคน
นักเรียนจะได้รว่ มรับผิดชอบในการประสานงานและจัดเตรียมกิจกรรมของหอพักส่วนใหญ่

พรีเฟ็กต์
คณะพรีเฟ็กต์ประกอบด้วยหัวหน้านักเรียนหญิง รองหัวหน้านักเรียนหญิง และพรีเฟ็กต์ คณะพรีเฟ็กต์จะ
ประชุมกับหัวหน้าของโรงเรียนมัธยมเป็นประจำ� โดยมีหน้าทีจ่ ดั กิจกรรมทางสังคมและกิจกรรม
ระดมทุนต่าง ๆ ให้กบั คณะโรงเรียน ในฐานะเสียงของคณะนักเรียน

Toorak College Boarding
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อนาคตของ น ั ก เ ร ี ย น
ที่วิทยาลัยทูรัก เรามุ่งความสนใจที่การเตรียมตัวนักเรียนให้เจริญก้าวหน้าพร้อมรับกับอนาคตที่กำ�ลังรออยู่ เราภาคภูมิใจที่เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง โดยเสนอ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับชีวิตเมื่อสำ�เร็จการศึกษาจากทูรัก
การวางแผนอนาคตของนักเรียนที่วิทยาลัยทูรักเป็นขั้นตอนที่ปรับแต่งมาเฉพาะบุคคล นักเรียนแต่ละ
คนมีเส้นทางเฉพาะตัวและแตกต่างกันไป ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตของนักเรียนของเราเป็นที่ปรึกษา
ส่วนตัวให้กับนักเรียน เพื่อรับรองว่านักเรียนจะรู้สึกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
แผนอนาคตที่เหมาะกับตัวเอง นำ�โดยความสามารถพิเศษและความปรารถนาแรงกล้าเฉพาะบุคคล
นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้สะท้อนตัวเอง ค้นคว้าหาข้อมูล และวิเคราะห์แวดวง
อุตสาหกรรมที่ตนเองสนใจอย่างมีเหตุผล เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 10-12 การปรึกษาเหล่านี้จะใช้เพื่อหารือ
การศึกษาข้อมูลด้านอาชีพ หาข้อมูลสถาบันระดับอุดมศึกษา การสมัครเพื่อศึกษาต่อและขอทุน รวม
ถึงการสนับสนุนในการหางาน

เข้าเรียนกับเราตัง้ แต่ชน้ั ปีท่ี 5
วิทยาลัยทูรกั มีความยินดีทจ่ี ะเสนอโควต้าสำ�หรับนักเรียนชัน้ ปีท่ี 5 และ 6 อย่างจำ�กัด
เราเข้าใจว่าการเริม่ ใช้ชวี ติ ในออสเตรเลียอาจซับซ้อน ดังนัน้ โครงการของเราจึงออกแบบมาเพือ่ ให้
บริการสนับสนุนครอบครัวของท่านอย่างเต็มที่ ทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน
โครงการของเราประกอบด้วย:
	การรับเข้ากลางปี
	ัตวั เลือกสำ�หรับครอบครัวเพือ่ ทีพ่ กั ทีอ่ พาร์ตเมนต์ใกล้เคียง
	ผูป้ ระสานงานนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะจะช่วยเหลือท่านในทุกด้าน ตัง้ แต่การรับจากสนามบิน
การพาไปเปิดบัญชีธนาคาร และการเข้าร่วมกลุม่ ชุมชน
	อาจารย์สนับสนุนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะจะนัง่ อยูใ่ นชัน้ เรียนกับบุตรสาวของท่านเพือ่ ช่วยเธอ
เรียนภาษาอังกฤษและปรับตัวให้เข้ากับวิถชี วี ติ ทีว่ ทิ ยาลัยทูรกั
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โครงการ Student Futures ประกอบด้วยเสาหลัก 4
ประการ ซึ่งล้วนมีบทบาทสำ�คัญในการเตรียมพร้อม
นักเรียนของเราให้รับมือกับชีวิตหลังสำ�เร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยทูรัก

ความเข้าใจตนเองเชิงลึก

การเรียนรู้หลังสำ�เร็จการศึกษาจากทูรัก

การวิเคราะห์และสะท้อนตัวตนเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำ�คัญที่จะช่วยให้นักเรียนก้าวหน้า

การสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างดีหลังสำ�เร็จการศึกษาเป็นทักษะที่เป็นผลดีแน่นอน การ

การประเมินวิชาชีพช่วยให้นักเรียนระบุสิ่งที่จะทำ�ให้ตนเองแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง
ความหลงใหล คุณค่า และทักษะ ซึ่งจะนำ�ไปใช้เป็นรากฐานในการตัดสินใจทางอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ.

เรียนรู้ได้รับการส่งเสริมโดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสระดับท้องถิ่นและระดับโลก
ประสบการณ์การทำ�งาน งานแลกเปลี่ยนและงานอาสาสมัคร เพื่อพัฒนาทักษะการทำ�งานที่
สำ�คัญนอกสภาพแวดล้อมของโรงเรียน นักเรียนยังได้รับการนำ�ทางเกี่ยวกับทักษะ
การสร้างเครือข่ายในแพลตฟอร์ม LinkedIn ด้วยกลุ่มสนับสนุนของกลุ่มศิษย์เก่า
ซึ่งเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของตนมาแล้ว

แรงบันดาลใจทางอาชีพ

การจัดการทางอาชีพ

แรงบันดาลใจทางอาชีพเป็นเสาหลักที่กว้างขวาง ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างโครงการ

เสาหลักนีม้ อี ยูเ่ พือ่ มอบเครือ่ งมือและทักษะเพือ่ ให้นกั เรียนจัดการอาชีพของตนได้อย่าง

Empower Network โดยกลุ่มศิษย์เก่าทูรักทาง LinkedIn Empower Network

ประสบความสำ�เร็จไปพร้อมกับการเก็บเกีย่ วประสบการณ์ในโลกการทำ�งาน การแสดงออก

มีเป้าหมายเป็นกลุ่มเครือข่ายทางออนไลน์ที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพสำ�หรับ
ศิษย์เก่า และได้รับการสนับสนุนโดยกิจกรรมการสานสัมพันธ์/สอนงานแบบพบปะ
กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Student Futures Information Evening อีกด้วย
ซึ่งนักเรียนและสถาบันระดับอุดมศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นมืออาชีพ

การเข้าร่วมในสภาพแวดล้อมการทำ�งานนัน้ มีอยูห่ ลายวิธี เช่น การเข้าร่วมในประสบการณ์การทำ�งานเพิม่ เติม,
ใบรับรอง Work Readiness, การฝึกงานทัง้ ในท้องถิน่ และในต่างประเทศ และการทำ�งานชัว่ คราว
โดยประสบการณ์การเรียนรูเ้ หล่านีจ้ ะช่วยนักเรียนพัฒนาสิง่ ต่าง ๆ ต่อไปนี:้
ทักษะการหางานและการเขียนใบสมัคร
ทักษะการสร้างเครือข่าย LinkedIn ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
	ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งาน การสร้างเครือข่าย การสร้างแบรนด์สว่ นตัว และการจัดการ
ตัวเองในโลกของมืออาชีพ

ศิษย์เก่า ทู รั ก
ในฐานะสมาชิกอันทรงคุณค่าของชุมชนวิทยาลัยทูรัก ความสัมพันธ์ของ
นักเรียนของเรากับโรงเรียนคงอยู่ชั่วชีวิต นักเรียนทุกคนที่สำ�เร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยทูรักจะเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าทูรักโดยอัตโนมัติ
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าทูรักก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1908 และมีเป้าหมาย
ที่จะส่งเสริมชีวิตของศิษย์เก่าหลังสำ�เร็จการศึกษา และส่งเสริมการสานสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกับโรงเรียน

ศิษย์เก่าจะได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกพิเศษนี้โดย:
การเข้าร่วมงานคืนสูเ่ หย้า
การเข้าร่วมงานศิษย์เก่าอืน่ ๆ เช่น งานเลีย้ งสร้างเครือข่าย กิจกรรมตามสถานที่
การขอให้เพือ่ นศิษย์เก่ามาสอนงาน
การสอนงานให้กบั เพือ่ นศิษย์เก่า
การมาเป็นวิทยากรรับเชิญในงานโรงเรียน
การเข้าร่วมในโครงการคืนสูช่ มุ ชนของศิษย์เก่าทูรกั
การเข้าร่วมในคลับกีฬาของศิษย์เก่าทูรกั
การเข้าร่วมในคณะกรรมการศิษย์เก่าทูรกั หรือคณะกรรมการจดหมายเหตุ
ต ดิ ตามเรือ่ งราวล่าสุดเกีย่ วกับความสำ�เร็จของเพือ่ นศิษย์เก่าและข่าวสารของโรงเรียนผ่าน
การสือ่ สารทางโซเชียล ดิจทิ ลั และสือ่ สิง่ พิมพ์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศิษย์เก่าทูรัก โปรดติดต่อสำ�นักงานการพัฒนาที่หมายเลข
(03) 9788 7208 หรือส่งอีเมลไปที่ collegians@toorakc.vic.edu.au.

เยีย่ มชมเรา
หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร
เรียนในวิทยาลัยทูรัก โปรดติดต่อทีมรับสมัครเพื่อ
นัดหมายเข้าชมหรือเข้าร่วมในงาน Discover Toorak
หรืองาน Try us for a Day
+61 (3) 9788 7234
enrolments@toorakc.vic.edu.au
www.toorakcollege.vic.edu.au

ท่านสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่
WWW.TOORAKCOLLEGE.VIC.EDU.AU

Old Mornington Road, Mount Eliza, Vic, 3930
PO Box 150, Mount Eliza, Vic, 3930
Phone: +61 (3) 9788 7200 | www.toorakcollege.vic.edu.au
CRICOS Provider Code: 00349D,
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