Private High School in America 2014-2015
โครงการศึกษาต่ อระดับมัธยมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาประจําปี การศึกษา2557-2558
โดยการสนับสนุนและประสานงานร่ วมกับองค์กร IES และ The Options Group ประเทศสหรัฐอเมริ กา

วัตถุประสงค์
โครงการนี ้จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที3่ -6ที่สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาประจําปี การศึกษา2557้ องเรี ยนและชีวิตประจําวัน พร้ อมทั ้งได้ เรี ยนรู้
2558 นอกจากนี ้ยังเพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรียนได้ มีทางเลือกทางการศึกษา เสริมสร้ างศักยภาพในการใช้ ภาษาอังกฤษทังในห้
วัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวติ ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลักษณะโครงการ
1.

เข้ าศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Grade10-Grade12 โรงเรี ยนเอกชน ณ. ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยลักษณะของโรงเรียนจะมีทงแบบที
ั้
่พกั กับ
ครอบครัวชาวอเมริ กนั และแบบโรงเรี ยนประจํา

2.

นักเรี ยนสามารถเลือกโรงเรียนและรัฐ(State)ที่ต้องการศึกษาได้

3.

ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยทังหมดตลอดปี
้
การศึกษา

4.

นักเรียนสามารถเลือกวิชาต่างๆได้ โดยเฉพาะวิชาหลักเหมือนโรงเรี ยนในประเทศไทย เพื่อสามารถนํามาเทียบโอนได้ เมื่อกลับมาศึกษาต่อทีป่ ระเทศไทยโดย
ปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

5.

ในกรณีพกั กับครอบครัวชาวอเมริ กนั นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมและได้ พฒ
ั นาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

6.

สําหรับโรงเรียนที่มีลกั ษณะเป็ นโรงเรี ยนประจํา จะรวมค่าใช้ จา่ ยหอพักและค่าอาหารรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ดแู ลหอพัก

7.

มีโอกาสได้ เผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยทังที
้ ่โรงเรี ยนและในเขตชุมชนที่พกั เพื่อให้ ชาวต่างชาติได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมไทยมากขึ ้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.

อายุระหว่าง 15-18ปี

2.

กําลังศึกษาอยูร่ ะดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3-6

3.

มีผลการเรียนที่ดีในแต่ละรายวิชาและคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ ้นไป

4.

มีความตั ้งใจและกระตือรือร้ นในการเรียนและพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆทังในห้
้ องเรี ยนและสังคมรอบด้ าน

กําหนดการรับสมัคร
เปิ ดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2557
ระยะเวลา

1 ปี การศึกษา (เดินทางและเปิ ดภาคเรียนเดือนสิงหาคม2557- เดือนมิถนุ ายน2558)

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่ อต่างประเทศ สเต็ป ฟอร์เวิ รด์ เอ็ดดูเคชัน่
5/22 อาคารเมืองเอกแมนชัน่ ชัน้ ที่ 1 ห้ องเลขที่ 2101, หมู่ 7 ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 02997 8817 แฟกซ์: 02997 8818 มือถือ: 081 803 7008 อีเมล์: admin@stepforward-edu.com , www.stepforward-edu.com

ค่ าใช้ จ่าย
1.

ค่ าใช้ จ่ายทีร่ วมในโครงการ
1.1 ค่าเล่าเรี ยนตลอด1ปี การศึกษา
1.2

ค่าอาหารและที่พกั กับครอบครัวชาวอเมริ กนั ตลอดปี การศึกษา

(ในกรณีเลือกโรงเรี ยนลักษณะแบบโรงเรี ยนประจําจะรวมค่าหอพักและอาหาร)

2.

1.3

ค่าประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุตลอดปี การศึกษา

1.4

ค่าดําเนินการขององค์กรในการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรี ยน การจัดหาบ้ านพัก และเจ้ าหน้ าที่ดแู ลตลอดปี การศึกษา

1.5

ค่าดําเนินการในการประสานงานกับองค์กรที่ดแู ลนักเรี ยนตลอดปี การศึกษา

1.6

คูม่ ือนักเรียนและอบรมก่อนการเดินทาง

ค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ รวมในโครงการ
2.1 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
2.2

ค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าPin Codeในการนัดสัมภาษณ์

2.3

ค่า SEVIS $200

2.4

ค่าอาหารกลางวัน ที่โรงเรี ยน (ในกรณีที่เลือกลักษณะพักกับครอบครัวชาวอเมริ กนั )

2.5

ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด อาทิเช่น ค่าเช่าตู้ล๊อกเกอร์ หรื อยืมอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนบางประเภท

2.6

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ช้ อปปิ ง้ หรื อท่องเที่ยว และอื่นๆ

**อนึ่ง ทางStep Forward Education จะดําเนินการยืน่ ขอวี ซ่าให้กบั นักเรี ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ**

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาประเทศสหรั ฐอเมริกา (Secondary School หรือ High School)
“ระดับมัธยมศึกษาคื อช่วงชัน้ ในระดับ Grade7-Grade12 ระบบการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริ กาจะเรี ยกแบ่งชัน้ ปี เป็ น “Grade” จะมี หลักสูตรและวิ ชาหลากหลายเพื ่อให้นกั เรี ยนได้
เลื อกเรี ยน สําหรับนักเรี ยนไทยควรเลื อกเรี ยนในรายวิ ชาหลักเช่นภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ศิ ลปะ เพื ่อสามารถเทียบโอนได้เมื ่อกลับมาศึกษาต่อที ่
ประเทศไทยโดยปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบของกระทรวงศึกษาธิ การ
ในการเรี ยนการสอนของประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีการเปิ ดกว้างทางความคิ ดและอิ สรเสรี ในการแสดงออกในชัน้ เรี ยน และยังมีสือ่ ทีท่ นั สมัยในการเรี ยนการสอนอี กด้วย นอกจากนี ้
นักเรี ยนยังได้เรี ยนรู้และแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรม รวมถึงแนวความคิ ดเพื ่อนํามาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้ สําหรับนักเรี ยนทีส่ ําเร็ จการศึกษาในระดับชัน้ Grade 12ทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริ กาและได้รับวุฒิทีเ่ รี ยกว่า Diploma สามารถสมัครเพื ่อเข้าศึกษาต่อกับวิ ทยาลัย(college)หรื อมหาวิ ทยาลัย(University) ได้”

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่ างประเทศ สเต็ป ฟอร์เวิ รด์ เอ็ดดูเคชัน่
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