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www.study.tas.gov.au 

http://www.study.tas.gov.au/


 โรงเรยีนรฐับาลรฐัแทสเมเนยี

แทสเมเนียภาคภูมใิจในความเป็นเลศิทางการศกึษาแล

ะการสอนของรัฐ หลักสตูรออสเตรเลยีรับประกัน 

มาตรฐานคุณภาพแห่งชาตขิองการศกึษา  

การศกึษาแทสเมเนียสนับสนุนใหนั้กศกึษาแต่ละคนมคีวา

มโดดเด่น และวางเสน้ทางการศกึษาไปสูค่วามส าเร็จ 

ผลเลศิดา้นวชิาการของเราเป็นทีรู่จั้กกันด ี   

โรงเรยีนรัฐบาลรัฐแทสเมเนียใหก้ารเรยีนรูท้ีม่ีคุณภาพ 

สงูภายใตส้ ิง่อ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยสีาร 

สนเทศสมัยใหม่และวทิยาศาสตรแ์ละ 

บรเิวณโรงเรยีนสวยงามและมอีุปกรณ์อ านวยความสะดว

กดา้นกฬีาดเียีย่ม 

โรงเรยีนของเราไดพั้ฒนาหลักสตูรต่างๆ 

เพือ่สนองความตอ้งการและเป้าหมายของนักเรยีนแต่ล

ะคน นักเรยีนต่างชาตจิะไดรั้บการตอ้นรับอย่างอบอุ่น 

ดว้ยการศกึษาทีม่คีุณภาพสงู 

ในสถานทีเ่รยีนทีป่ลอดภัยและใหก้ารสนับสนุน 

การเรยีนในโรงเรยีนรัฐบาลของรัฐแทสเมเนีย 

ตระเตรยีมคนวัยหนุ่มสาวไปสู่การด ารงชวีติในศตวรรษที ่

21 

โดยเนน้ความส าคัญของการสรา้งความแข็งแกร่งทางวชิ

าการและทักษะในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน  
ผูส้ าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนรัฐแทสเมเนีย  Gyu Chul Myeong 

ไดรั้บรางวัลทุนไอแซคนิวตันเพื่อการศกึษาต่อระดับปรญิญาเอกในประเทศอัง

กฤษ ถ่ายภาพร่วมกับ คีธ เวนน์ (Keith Wenn) อาจารยใ์หญ่ 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามเชีย่
วชาญเฉพาะดา้น   
ระบบวทิยาลัยของชัน้ปี 11 และ 12 ในแทสเมเนีย 
ใหป้ระสบการณ์พเิศษเฉพาะแกนั่กเรยีนตา่งชาต ิ
นักเรยีนเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ จากชัน้ปี 7-10 
แลว้เรยีนตอ่ไปจนถงึชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายส าหรับชัน้ปี 11 และ 
12 
นี่เป็นการชว่ยใหนั้กเรยีนเรยีนจบการศกึษาทา่มกลางสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้ั
บการออกแบบเพือ่สนองความตอ้งการเฉพาะของพวกเขาตามแตล่ะขั ้
นตอนของการเรยีนรู ้ 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 9 แหง่ 
• คลาเรนซ ์ไฮ สกลู

• เดวอนพอรต์ ไฮ สกลู

• คงิสตัน ไฮ สกลู

• นวิ เทาวน ์ไฮ สกลู

• โอกลิวยี ์ไฮ สกลู

• โพรสเป็คท ์ไฮ สกลู

• ควชี ี ่ไฮ สกลู

• โรส เบย ์ไฮ สกลู

• ทารูนา ไฮ สกลู

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย6 แหง่ 
• ดอน คอลเลจ

• เอลซิาเบธ คอลเลจ

• ลอนเซสตนั คอลเลจ

• นวิสเตท คอลเลจ

• โรสนยี ์คอลลเลจ

แทสเมเนียเนน้ความส าคัญของการตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีนทีม่พี
รสวรรคแ์ละความฉลาดปราดเปรือ่ง และจัดใหม้วีชิาเลอืกกวา้งขวางเพือ่ 
ใหเ้หมาะสมกับสตปัิญญา ความสนใจ 
และความสามารถของนักเรยีนทกุคน 
โดยรว่มมอืกับมหาวทิยาลัยแทสเมเนียในการจัดใหม้โีปรแกรมผูป้ระสบควา
มส าเร็จสงู    

การสนบัสนนุสว่นบคุคล 

นักเรยีนต่างชาตใินโรงเรยีนรัฐบาลรัฐแทสเมเนียไดร้ับการดูแลเอาใจใส่

ในระดับสงู 

โรงเรยีนแตล่ะแหง่มทีีป่รกึษานักเรยีนตา่งชาตซิึง่ใหก้ารดแูลทัง้ในดา้น

จติใจและการเรยีนรูอ้ยา่งใกลช้ดิ 

โรงเรยีนแตล่ะแหง่จะใหก้ารสนับสนุนดา้นภาษาอังกฤษ ทมีเจา้หนา้ที ่

GETI พรอ้มทีจ่ะรับโทรศพัทฉุ์กเฉนิตลอด 24 ชัว่โมง 

เพือ่ชว่ยเหลอืนักเรยีนตา่งชาต ิ

กลา่วไดว้า่หากตอ้งการความชว่ยเหลอืเมือ่ใด ทมีเจา้หนา้ที ่GETI 

จะอยูไ่มห่า่งไกลเลย  

ดว้ยการมปีระชากรมากกวา่ 500,000 คน แทสเมเนียจงึสามารถให ้

บรกิารสนับสนุนสว่นบคุคลและโอกาสแกนั่กเรยีนตา่งชาต ิ

เพือ่ใหพ้วกเขาไดร้ับประสบการณ์ออสเตรเลยีแบบขนานแทแ้ละดัง้เดิ

ม  



สถานทีท่ ีน่า่พ านกั

แทสเมเนียเป็นรัฐทีเ่ป็นเกาะทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจของออสเตรเลยี มชีือ่ 

เสยีงดา้นชายฝ่ังทะเลบรสิทุธิ ์ป่ามรดกโลกและความใกลช้ดิกับมหา 

สมทุรตอนใต ้แตท่รัพยส์นิทีม่คีา่สงุยิง่ของรัฐคอืประชากร 

เป็นทีท่ราบกันดวีา่ คนแทสเมเนียเป็นคนตามสบาย เป็นมติร 

และตอ้นรับขับสู ้  

เมอืงตา่งๆของแทสเมเนียเป็นเมอืงทีป่ลอดภัย เป็นมติร และใหส้ิง่แวด 

ลอ้มทีม่ั่นคงส าหรับการศกึษาและการด ารงชวีติ 

แทสเมเนียเสนอโอกาสของการเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนทีก่ าลังเจรญิเตบิ

โตและรุ่งเรอืง  ศลิปะและวัฒนธรรมทีม่ชีวีติชวีา รา้นกาแฟและภัตตาคาร 

ตลาดและงานแสดงดนตร ีนอกจากนี ้

แทสเมเนยียังเป็นสถานทีท่ีม่คีวามงดงามตามธรรมชาตอิกีดว้ย 

และพืน้ทีเ่กอืบครึง่ของรัฐเป็นเขตทีไ่ดร้ับความคุม้ครองจากมรดกโลก 

อทุยานแหง่ชาต ิหรอือทุยานแหง่ชาตทิางทะเล & ป่าเขา 

จงึไมน่่าแปลกใจทีแ่ทสเมเนียมอีากาศทีส่ะอาดทีส่ดุในโลก    

แทสเมเนียไดร้ับการยอมรบัจากทั่วโลกวา่เป็นทัง้จุดหมายปลายทางแห่

งหนึง่ของนักทอ่งเทีย่วและนักศกึษา  เมือ่ไมน่านมานี ้Lonely Planet 

ไดข้นานนามแทสเมเนียวา่เป็น “ภมูภิาคหนึง่ในสบิทีน่่าเทีย่ว” 

นักศกึษาสามารถเลอืกไดว้า่ตอ้งการจะศกึษาเมอืงทีม่ชีวีติชวีาเมอืงห

นึง่เมอืงใดของแทสเมเนีย น่ันคอื โฮบารท์ ลอนเซสตัน 

หรอืเดวอนพอรท์ 

แตล่ะเมอืงเคยไดร้ับรางวัลการเป็นเมอืงหนึง่ในกลุม่เมอืงทีเ่ป็นมติรทีสุ่

ดในโลก   

กจิกรรมนอกหลกัสตูรหลากหลาย 

แตล่ะโรงเรยีนมโีปรแกรมหลากหลายไวใ้หนั้กเรยีนเขา้รว่ม 

โปรแกรมเหลา่นี้รวมไวแ้ลว้กับคา่เลา่เรยีน 

กจิกรรมนอกหลักสตูรทีจั่ดใหไ้ดแ้กก่ฬีากระดานโตค้ลืน่ 

กฬีาทีเ่ลน่เป็นทมี และดนตร ี

(การพายเรอืคาแย็กเป็นกจิกรรมเสรมิทีนั่กเรยีนชอบเลน่ รปูขวามอื) 

กจิกรรมพเิศษเหลา่นี้สง่เสรมิความสมดลุระหวา่งการเรยีน/ชวีติทีแ่ข็งแ

รง และเป็นวธิทีีด่ทีีจ่ะไดม้เีพือ่นใหม ่  GETI 
สามารถแนะน าโรงเรยีนทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรบันกัเรยี

นแตล่ะคน  

โปรแกรมโฮมสเตยข์องรฐับาลแทสเมเนยี

โปรแกรมโฮมสเตยซ์ึง่รัฐบาลแทสเมเนียเป็นผูด้ าเนนิการ 

จัดหาทีพ่ักทีป่ลอดภัย มั่นคง และน่าสบายใหแ้กนั่กเรยีนชัน้ปี 7-12 

เจา้บา้นโฮม สเตย ์จะจัดหาสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย สนับสนุน 

และดว้ยอัธยาศัยไมตร ีใหแ้กนั่กเรยีน 

พรอ้มดว้ยหอ้งนอนสว่นตัวทีม่เีครือ่งเรอืนครบครัน  

นอกจากนัน้ 

เจา้บา้นโฮมสเตยยั์งใหค้วามเอาใจใสด่แูลในเรือ่งสขุภาพและสวัสดกิารขอ

งนักเรยีนอกีดว้ย รวมทัง้เรือ่ง การเดนิทาง ความเกีย่ว ขอ้งในครอบครัว 

ชมุชนและกจิกรรมตา่งๆทีเ่กีย่วกับวัฒนธรรมออสเตรเลยี   

นักเรยีนจะไดร้ับอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการวันละสามมือ้
การใชส้าธารณูปโภค (น ้าประปา ไฟฟ้าและอนิเทอรเ์น็ต) 

และสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ (โทรทัศนต ์เตารดี เครือ่งดดูฝุ่ น 

และการซกัรดีเสือ้ผา้) 

รัฐบาลแทสเมเนียมทีมีเจา้หนา้ทีโ่ฮมสเตยท์ีอ่ทุศิตนเพือ่การรับประกันเรื่

องตา่งๆ ตอ่ไปนี้: 

1. ทกุครอบครัวผ่านการตรวจรับรองความประพฤตจิากต ารวจ

2. ทกุบา้นไดร้ับการตรวจดแูลว้วา่มคีวามเหมาะสมส าหรับเป็นที่

พ านักของนักเรยีน

3. ส านักงานของเราใหบ้รกิารตดิตอ่ฉุกเฉนิฟรสี าหรับนักเรยีนและเจา้

บา้นโฮมสเตยต์ลอด 24/7

Image courtesy of Sean Scott 

Image courtesy of Tourism Tasmania 



ก ำหนดวันเปิดปิดเทอมปี 2018 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 

เปิด 
วนัพุธที ่7 กมุภาพันธ ์

เปิด 
        วันจันทรท์ี ่30 เมษายน 

เปิด 
วันจันทรท์ี ่23 กรกฎาคม 

เปิด 
วันจันทรท์ี ่15 ตุลาคม 

ปิด 
วันศกุรท์ี ่13 เมษายน 

ปิด 
        วันศกุรท์ี ่6 กรกฎาคม 

ปิด 
วันศกุรท์ี ่28 กันยายน 

ปิด 
วันพฤหัสบดทีี ่20 

ธันวาคมมัธยมศกึษาตอนปลา

ยปิดเดอืนพฤศจกิายนกอ่นกา

รสอบปลายปี 

โปรดทราบ: นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนไดต้ลอดปี อยา่งไรก็ตาม ขอแนะน าใหนั้กเรยีนเรยีนเต็มปีทัง้ชัน้ปี 11 และ 12 

คา่เลา่เรยีน* 

คา่เลา่เรยีนตอ่ปี คา่เลา่เรยีนตอ่สปัดาห ์ หลกัสตูรการเตรยีมพรอ้ม 

 ประถมศกึษา 

(Years 1–6) 
AU$14,000 AU$350 ต่อสปัดาห ์ ไมเ่กีย่ว 

มัธยมศกึษาตอนตน้

(Years 7–10) 
AU$12,000 AU$300 ต่อสปัดาห ์ ไมเ่กีย่ว 

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

(Years 11–12) 
AU$13,000 AU$350 ต่อสปัดาห ์

AU$350 ต่อสปัดาห ์

รวม ESL + วชิาหลกั

และเตรยีมนักเรยีนส าหรับการเรยีนระดบัมธัยม

ศกึษาตอนปลาย . 
การเรยีนภาษาองักฤษ รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมขา้งตน้

กจิกรรมเสรมิ รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมขา้งตน้

*คา่ธรรมเนียมทีป่รากฏขา้งตน้ครอบคลมุคา่เลา่เรยีน รวมคา่เรยีนภาษาอังกฤษ และคา่ลงทะเบยีนในกจิกรรมเสรมิ

คา่ธรรมเนียมส าหรับหนังสอืเรยีน เครือ่งแบบ และการไปทัศนศกึษาตอ้งจ่ายพเิศษ โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิที่

GETI Tasmania ระยะเวลาเรยีนต ่าสดุคอืสองสปัดาห์

คา่ทีพ่กัแบบโฮมสเตย ์

คา่จัดหาทีพ่ักแบบโฮมสเตยท์ีเ่สยีเพยีงครัง้เดยีว $200 

คา่ธรรมเนยีมการบรหิาร 

คา่ธรรมเนียมการบรหิารรวมการเป็นผูป้กครอง การสมัคร 
การจัดหาโรงเรยีนและคา่เปลีย่นโฮมสเตยห์รอืโรงเรยีน 

การประกนัสขุภาพนกัศกึษาตา่งชาต ิ

*ความคุม้ครองของรฐับาลออสเตรเลยีส าหรบันกัศึ
กษาตา่งชาติ

ที ่GETI Tasmania เราตอ้งการใหนั้กศกึษาของเรามเีวลาสนุกสนาน 
ไดร้ับประโยชน์และปลอดภัยในแทสเมเนีย 

นักศกึษาทีศ่กึษาอยูใ่นออสเตรเลยีดว้ยวซีา่นักเรยีน 

ไดร้ับความคุม้ครองจากพ.ร.บ.บรกิารการ ศกึษาส าหรับนักเรยีนตา่งชาต ิ

(ESOS)

และประมวลหลักการปฏบิัตแิหง่ชาตสิ าหรับหน่วยงานรับจดทะเบยีนและ

ผูใ้หบ้รกิารการศกึษาและฝึกอบรมแกนั่กเรยีนตา่งชาต ิ  

ESOS 

คุม้ครองนักศกึษาตา่งชาตดิว้ยการก าหนดมาตรฐานทีค่งทีส่ม ่าเสมอส าหรั

บผูใ้หบ้รกิารการศกึษา 

และมาตรฐานการคุม้ครองผูบ้รโิภคส าหรับนักศกึษา 

ไมว่า่ทา่นก าลังศกึษาอยูท่ีใ่ดในออสเตรเลยี 

ทา่นจะไดร้ับความคุม้ครองจาก ESOS 

ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากกระทรวงการ 

ศกึษาและฝึกอบรมของรัฐบาลออสเตรเลยี  

www.internationaleducation.gov.au 

ตดิตอ่: โทร: +61 3 6165 5727 

โทรสาร:+61 3 6233 7839 

อเีมล::info@geti.tas.gov.au

www.study.tas.gov.au 

CRICOS 03352G 

AU$300 ตอ่สัปดาห ์

week

เกรด 7–12

AU$75 ตอ่เทอม 

สงูสดุ AU$300 ต่อปี 

รายเดอืน AU$50.00 (ประมาณ) 

รายปี AU$600.00 (ประมาณ) 

http://www.internationaleducation.gov.au/
mailto:info@geti.tas.gov.au
mailto:info@geti.tas.gov.au
http://www.study.tas.gov.au/

