
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส ำคัญ 

ระยะเวลำของหลักสูตร: 2 ถึง 60 สัปดาห์ (12 สัปดาห์ต่อหน่ึงระดบั) 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน 25 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

ขนำดของช้ันเรียน: 15 คน โดยเฉลี่ย / มากท่ีสุดไม่เกิน 18 คน 

อำยุต ่ำสุดของนักเรียน: 12 ขวบ ถึง 18 ปี 

วันรับเข้ำเรียน: ทุกวนัจนัทร์ 

 

องค์ประกอบของหลักสูตร 

หลกัสูตร การเตรียมตวัเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษา ( High School Preparation - 

HSP) ช่วยเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัเรียน 

ในการเขา้ศึกษาต่อในระบบมธัยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ส าหรับหลกัสูตร 

HSP น้ี นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ ตามหวัขอ้และพื้นฐานวิชาดงัต่อไปน้ีคือ.  

•   ค  าศพัทแ์ละเน้ือหาที่ท าการสอน- 

         ในหลกัสูตรมธัยมศึกษาของออสเตรเลยี 

• เน้ือหาวิชาส าหรับการเตรียมตวันกัเรียนในระดบัเกรด 7-12  

          โดยเฉพาะ ซ่ึงไดแ้ก ่วชิาคณิตศาสตร์ ทศันศิลป์  
           ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง ประวติัศาสตร์  
           ภูมิศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

• การใชภ้าษาทีเ่ป็นลกัษณะวชิาการ  
          ซ่ึงจ าเป็นต่อการเขียนเรียงความและงานเขียนอื่น ๆ  
          ที่มคีวามยาวข้ึน 

•  ทกัษะการเขียนเรียงความ – โดยมีโครงร่างการเขียนทีซ่บัซ้อน  
           ทกัษะการจดัยอ่หนา้ การท าบรรณานุกรม  
           และการใส่รายช่ือหนงัสืออา้งอิง 

• ไวยากรณ์และค าศพัทเ์ฉพาะทางที่มปีระโยชน์  
 เฉพาะเจาะจงส าหรับลกัษณะการเรียนการสอนในโรงเรียนมธัยม 

 

 
หลกัสตูรการเตรยีมตวัเขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
(High School Preparation - HSP)  

CRICOS Course Code 059274J 

ค่าธรร
มเนียม 
 ค่าสมคัรเขา้เรียน $200 

ค่าต าราเรียนและวสัดุประกอบการเรียน 1-8 สัปดาห์ $85 
 9-17 สัปดาห์ $150 
 18-30 สัปดาห์ $225 

 31 สัปดาห์ขึ้นไป $300 

ชุดการตอ้นรับนักเรียน (Welcome Pack)  $100 
(ซ่ึงมี ไดอาร่ีนกัเรียน 1 ชุด  

ถุงผา้ 1 ใบ เส้ือโปโล 2 ตวั เส้ือกนัหนาว 1 ตวั)  

*จ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับนกัเรียนท่ีสมคัรเขา้เรียน 4 
สัปดาห์ขึ้นไป 

 

ค่ากิจกรรม $25 ต่อสัปดาห์ 

ค่ารับส่งสนามบิน (หากมี) $160 

ค่าธรรมเนียมจดัหาโฮมสเตย ์(หากมี) $300 

ค่าโฮมสเตย ์(หากมี) $350 ต่อสัปดาห ์

 

 
 

9.00am 

-    

11.00am 

 

ใช้ต ารา 
ไวยากรณ์ 

ค าศัพท์ 

 

ใชต้ ารา 
การอ่านและการพูด 

 

ใชต้ ารา 
การฟังและ 
การพูด 

 

ใชต้ ารา 
การเขียน 

 

เรียนทบทวน 

ทดสอบแบบสั้น
ประจ าสัปดาห์ 

พกั 30 นาที 
 

11.30am 

- 

1.30pm 

 

หัวขอ้วิชาในโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 

 

หัวขอ้วิชาในโรงเรียน 

ภูมิศาสตร์ 

 
 

ทศันศึกษา 
หัวขอ้วิชาในโรงเรียน 

ทศันศิลป์ 

วิเคราะห์ 

โปสเตอร์ 

 
 

กีฬา 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 30 นาที 
 

2.00pm 

- 

3.00pm 

 

กิจกรรมประกอบวิชา 
ในโรงเรียน 

คณิตศาสตร์ 

 

กิจกรรมประกอบวิชา 
ในโรงเรียน 

ภูมิศาสตร์ 

 

กิจกรรมประกอบวิชา
ในโรงเรียน 

ทศันศิลป์ 

 

ท าโปรเจ็ค (ต่อ) 

ทศันศิลป์ 

ออกแบบ 

โปสเตอร์ 

 
 

กีฬา 

 

เวลา           จนัทร์                องัคาร                 พุธ                 พฤหสั                   ศุกร์ 

•  กิจกรรมนอกหลกัสูตร  
           ไดแ้ก ่กีฬา และการไปทศันศึกษาทางวฒนั ธรรม.
 

ค่าหลกัสูตรภาษาองกั ฤษ $450 ต่อสัปดาห ์



 

 

เหตุผล 10 ประกำรที่ควรเลือก MEGA: 

• โรงเรียนสอนภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนมธัยมของออสเตรเลียต่างก็เลือกใช ้
• นกัเรียนของเราร้อยละ 99 สามารถเขา้เรียนต่อในโรงเรียนมธัยมได ้
• ศูนยก์ลางคุณภาพไดรั้บการรับรองจาก NEAS  

ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีรับประกนัคุณภาพการเรียนการสอนภาษาองักฤษในออสเตรเลีย 
• ไดรั้บการจดัอนัดบัว่าเป็นสถานศึกษาท่ีดีท่ีสุด จากการส ารวจ  

English Australia’s International Student Barometer Survey 

• กิจกรรมมากมายท่ีโรงเรียนจดัให้ และทีมบริการนกัเรียนท่ีเอาใจใส่มากท่ีสุด 
• ผลตอบรับจากนกัเรียนและผูป้กครองว่าเป็นสถานศึกษาอนัยอดเยี่ยม 
• แคมปัสทนัสมยัและมีความปลอดภยัสูง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองของย่านธุรกิจซิดนีย ์(CBD) 

• เราท างานร่วมกบั Australian Education Assessment Services (AEAS) 

ซ่ึงเป็นหน่วยงานส าหรับประเมินผลทางการศึกษาส าหรับนกัเรียนต่างชาติในดา้นภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์  
และความรู้ความสามารถทัว่ไป 
 

 

 
 
 

สำมำรถช่วยนักเรียนในกำรสมัครเข้ำเรียนในโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

ดอริส จากประเทศจีน 
หลกัสูตรการเตรียมตวัเขา้เรียนระดบัมธัยมศึกษา  
(High School Preparation - HSP) 

สามารถเขา้เรียนต่อท่ี Stella Maris College 

“ฉันรู้สึกอบอุ่นและสบายใจมากที่ MEGA อาจารยท์ี่น่ี 

ท่านเขา้ใจปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 

จากการเป็นนกัเรียนต่างชาติของฉัน 

และท่านคอยช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอ ตลอดเส้นทางการเรียนของฉัน 

ตอนที่ฉันมาออสเตรเลีย ฉันพูดภาษาองักฤษไดน้อ้ยมากหรือไม่ไดเ้ลย 

และตอนน้ีฉันอ่านและเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

ฉันยงัสามารถเขา้กบัโรงเรียนใหม่ที่ Stella Maris 

ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย ขอบคุณส าหรับทุกอยา่งอีกคร้ังนะคะ" 

ส านกังานใหญ่ซิดนีย์

โทรศพัท์ อเีมล

 

• ช่ือเสียงและประสบการณ์ในดา้นการศึกษาท่ีสั่งสมมากว่า 16 ปี 
• หลกัสูตร Pathways ระดบยอั ดเยี่ยมสา หรับเตรียมเขา้โรงเรียนมธยมั  


