สรุปย่อ

สรุปย่อ

2018–2019
โรงเรียนเซนต์
ิ ี้
ไมเคิล ยูนเิ วอร์ซต

ิ เป็
โรงเรียนเซนต์ไมเคิลยูนเิ วอร์ซต
ี้ ้ นโรงเรียนเอกชนทีไ่ ม่หวัง
ผลก�ำไร เรียนแบบสหศึกษา (ระดับอุนบาล–เกรด 12) และ
โรงเรียนประจ�ำ (เกรด 8–12) โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นรัฐวิคตอเรีย
ื่ เสียงระดับโลกในด ้านการเตรียมตัว
ประเทศแคนาดา และมีชอ
ั ศึกษา คุณ
เพือ
่ เข ้ามหาวิทยาลัยและการศึกษาในแบบอุปนิสย
จะเรียนร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดาและนักเรียนจากมากกว่า
้ น� ำของแคนาดา
25 ประเทศในหลักสูตรด ้านการศึกษาชัน
นอกจากนี้ คุณยังมีโอกาสพิเศษในการศึกษาด ้านกรีฑา,
ศิลปะ, ความเป็ นผู ้น� ำ, การบริการและการศึกษานอกโรงเรียน

ั ทัศน์ของ SMUS
วิสย

เพือ
่ เรียนรู ้, เพือ
่ ทีจ
่ ะน� ำ, เพือ
่ ทีจ
่ ะรับใช ้: ค ้นพบค�ำมัน
่ สัญญาใน
ตัวเราและโลก

พันธกิจของ SMUS

โรงเรียนของเราแสวงหาความเป็ นเลิศในตัวเราทุกคนด ้วย
ความมุง่ มัน
่ และความเมตตา เราเป็ นชุมชนทีถ
่ ก
ู ก�ำหนดโดย
การแสวงหาความจริงและความดีงาม จัดเตรียมความพร ้อมที่
โดดเด่นส�ำหรับการเรียนรู ้ทีส
่ งู ขึน
้ และเพือ
่ ชีวต
ิ

โรงเรียนเอกชนก่อ
ตัง้ ขึน
้ ในปี 1906
สมาชิกของ
SSAT, NAIS,
TABS, WBSA,
NWAIS, ISABC

จ�ำนวน
นักเรียน

998

212 198 588

ประถมศึกษา

มัธยมต ้น

เฉลีย
่
ขนาดห้อง

มัธยมปลาย

ั สว่ นระหว่าง
สด
เพศ

17
52 1:6
ชาติตา่ ง ๆ ใน
โรงเรียน

20%
ร ้อยละของนักเรียนที่
ได ้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน

สัดส่วนภาควิชาต่อ
จ�ำนวนนักเรียน

43%

อเมริกาเหนือ

57%

นอกอเมริกาเหนือ

จ�ำนวนนักเรียนประจ�ำ

2.5

$

ล้าน

จ�ำนวนความช่วยเหลือทางการเงินทีม
่ อบให ้
นักเรียน (2018–19)

หลักสูตรทางวิชาการและ การเรียนระดับ
ึ ษานอกหลักสูตร
การศก
มหาวิทยาลัยล่วงหน ้า
ึ ษา
ประถมศก
(อนุบาล–เกรด 5)

ห ้องสมุด, ภาษาฝรั่งเศส, ทักษะดิจท
ิ ล
ั , ห ้องทดลอง
จินตนาการ, พืน
้ ทีก
่ ารเรียนรู ้นอกโรงเรียน, การศึกษานอก
โรงเรียน, กรีฑา, กีฬาสันทนาการ, โรงยิม, สตูดโิ อศิลปะ
กับเตาเผา, เครือ
่ งสาย, วงประสานเสียง, ละครเพลงหรือ
โอเปร่า, ความเป็ นผู ้น� ำ, ชมรม, หุน
่ ยนต์ LEGO

ม ัธยมต้น
(เกรด 6–8)
ห ้องสมุด, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาจีนกลาง, วิทยาการ
คอมพิวเตอร์, ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารนวัตกรรม, การส�ำรวจ, การ
ศึกษานอกโรงเรียน, กรีฑา, กีฬาสันทนาการ, สตูดโิ อ
ศิลปะกับเตาเผา, เครือ
่ งสาย, วงประสานเสียง, วงดนตรี
แจ๊ส, วงดนตรีเกียรติยศ, ละครเพลง, ความเป็ นผู ้น� ำ,
ชมรม, หุน
่ ยนต์ LEGO

ม ัธยมปลาย
(เกรด 9–12)
ห ้องสมุด, ภาษา, หุน
่ ยนต์, ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารนวัตกรรม,
การศึกษาสมุทรศาสตร์, โปรแกรม AP, การเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์, การศึกษานอกโรงเรียน, กรีฑา, กีฬา
สันทนาการ, ศูนย์การพายเรือ, สตูดโิ อศิลปะกับเตาเผา,
วงดนตรีออเคสตร ้า, วงประสานเสียง, วงดนตรี, วงดนตรี
แจ๊ส, วงดนตรีเกียรติยศ, การขับร ้องเพลงแจ๊ส, ละคร
เพลง, ความเป็ นผู ้น� ำ, การบริการการเดินทาง, 65 ชมรม
และสภานักเรียน

น ักเรียนต่างชาติทเี่ รียนภาษา
อ ังกฤษ
(เกรด 9-10)
นักเรียน ELL ศึกษาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาเป็ นก
่ วชาญภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
ลุม
่ เล็ก ๆ ทีส
่ อนโดยผู ้เชีย
ส�ำหรับหลักสูตรอืน
่ ๆ นักเรียน ELL จะได ้รับการบูรณา
้ เรียนควบคูก
้ ทีไ่ ม่ใช่
การอย่างเต็มทีใ่ นชัน
่ บ
ั เพือ
่ นร่วมชัน
นักเรียน ELL

559
229
33
87% 61%
จ�ำนวนการสอบหล ักสูตร
AP ทีม
่ ใี นปี 2018

จ�ำนวนน ักเรียน
ทีเ่ ข้าสอบหล ักสูตร AP 1
หล ักสูตร

National AP Scholars
(น ักเรียนทีส
่ อบผ่าน AP
ระด ับชาติ)

น ักเรียนทีท
่ ำ
� คะแนน 3, 4 หรือ 5
SMUS

เฉลีย
่ น ักเรียนต่างชาติ

คุณจะสามารถเลือกได ้จาก 27 หลักสูตรของการเรียน
ล่วงหน ้า (AP) คุณสามารถได ้รับหน่วยกิตของหลักสูตรปี
แรกทีม
่ หาวิทยาลัยหลายแห่งส�ำหรับการสอบผ่าน AP
ิ ปะ
}}ประวัตศ
ิ าสตร์ศล
}}ชีววิทยา
}}แคลคูลส
ั AB
}}แคลคูลส
ั BC
}}เคมี
}}ภาษาและวัฒนธรรมจีน
}}การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ
}}วิทยาการคอมพิวเตอร์
A
}}หลักการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
}}ภาษาอังกฤษและการ
เขียนเรียงความ
}}วรรณคดีองั กฤษและ
การเขียนเรียงความ
}}วิทยาศาสตร์สงิ่
แวดล ้อม
}}ประวัตศ
ิ าสตร์ยโุ รป
}}ภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส

}}ภูมศ
ิ าสตร์มนุษย์
}}เศรษฐศาสตร์มหภาค
}}เศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค
ิ ส์ 1
}}ฟิ สก
ิ ส์ 2
}}ฟิ สก
ิ ส์ ซี – กลศาสตร์
}}ฟิ สก
ิ ส์ ซี –ไฟฟ้ าและแม่
}}ฟิ สก
เหล็ก
}}จิตวิทยา
}}การวิจัย (ส่วนหนึง่ ของ
การศึกษาการวิจัยด ้วย
ตนเองของ AP)
}}การสัมนางานวิจัย (ส่วน
หนึง่ ของการศึกษาการ
วิจัยด ้วยตนเองของ AP)
}}ภาษาและวัฒนธรรม
สเปน
}}สถิต ิ
}}สตูดโิ อศิลปะ (วาด
ภาพ, ออกแบบ 2 มิต,ิ
ออกแบบ 3 มิต)ิ

การให ้ค�ำปรึกษาในการ
เรียนต่อมหาวิทยาลัย
่ ห่งจะให ้ค�ำแนะน� ำแบบตัว
ทีป
่ รึกษาของมหาวิทยาลัยสีแ
ต่อตัวกับนักเรียนเกรด 10 - 12 เพือ
่ ช่วยแนะน� ำขัน
้ ตอนการ
สมัครของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะด�ำเนินการอย่างใกล ้
ชิดกับทีป
่ รึกษาของมหาวิทยาลัยเพือ
่ หามหาวิทยาลัย
และสาขาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เพือ
่ ให ้บรรลุเป้ าหมายของพวกเขา

การเรียนต่อในมหาวิทยาล ัย

แคนาดา

}} McGill University
}} University of British
Columbia
}} Queen’s University
}
}
University of Toronto
}} Quest University
}} University of Alberta }} University of Victoria

อเมริกา

}} American Academy
of Dramatic Arts
}} Brown University
}} Caltech
}} Carnegie Mellon
University
}} Cornell University
}} Harvard University
}} New York University

}} Northwestern
University
}} Pomona College
}} Stanford University
}} University of
California, Berkeley
}} USC Thornton School
of Music

นานาชาติ

ปั จจุบน
ั ผู ้ส�ำเร็จการศึกษาก�ำลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
้ น� ำทัว่ โลก ได ้แก่:
ชัน

}} ETH Zurich
}} Hong Kong
University of Science
and Technology
}} London School of
Economics
}} Royal College of
Surgeons in Ireland
}} Technische
Universiteit Delft
}} Tecnológico de
Monterrey

}} University of
Cambridge
}} University of
Edinburgh
}} University of Oxford
}} University of New
South Wales
}} University of Tokyo
}} University of the Arts,
London

ิ ปะ
ศล

การกีฬา

ทางเลือกด ้านศิลปะทีโ่ รงเรียนระดับสูง ได ้แก่ :

ทางเลือกด ้านศิลปะทีโ่ รงเรียนระดับสูง ได ้แก่ :

}}การออกแบบ 3 มิต ิ
ประยุกต์และการแสดง
ผลงาน
}}ศิลปะและประติมากรรม
ิ ปะ
}}ประวัตศ
ิ าสตร์ศล
}}วงประสานเสียง
}}การเขียนเชิงสร ้างสรรค์

}}แบดมินตัน
}}แล่นเรือ
}}บาสเกตบอล
}}ฟุตบอล
}}วิง่ วิบาก
}}สคว็อช
}}ฮ็อกกี้ (เฉพาะเด็กหญิง }}เทนนิส
เท่านัน
้ )
}}กรีฑาลูแ
่ ละลาน
}}กอล์ฟ
}}วอลเลย์บอล
}}พายเรือ
}}รักบี้
SMUS ยังมีกฬ
ี าเพือ
่ สันทนาการ (ไม่แข่งขัน) และกิจกรรม
กีฬา ได ้แก่ การเต ้นร�ำและโยคะ

}}ศิปะดิจท
ิ ล
ั
}}ละครและละครเพลง
}}วงดนตรีแจ๊ส, คอนเสิรต
์
และสวิง
}}เครือ
่ งสาย
}}การผลิตวิดโี อและการ
ถ่ายภาพ

ึ ษานอกโรงเรียน
การศก
การไปทัศนศึกษาทีเ่ กาะแวนคูเวอร์ท�ำให ้คุณมีโอกาส
ได ้ลองท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการการศึกษานอก
โรงเรียน ได ้แก่ การพายเรือคายัค, การแล่นเรือใบ, การ
เล่นเซิรฟ
์ , การเดินป่ าและแคมป์ ปิ้ ง

ชมรมและสภานักเรียน
สโมสรและสภาโรงเรียนระดับสูง 65 แห่ง ได ้แก่ Business
Club, Pride Alliance, The Robotics Club และ Intercultural
Club

สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านกีฬา
}}สนามเด็กเล่นขนาดเต็ม
่ นาม
รูปแบบสีส
}}ห ้องออกก�ำลังกาย
2 แห่ง รวมถึงสนาม
บาสเกตบอลขนาดเต็ม
รูปแบบ 3 แห่ง
}}ศูนย์ออกก�ำลังกาย

� เร็จการศก
ึ ษาปี 2018
ผูส
้ ำ
รับเข ้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย

จ�ำนวนผู ้ส�ำเร็จ
การศึกษาปี 2018

668
152

}}สนามสคว็อช
}}ศุนย์แข่งพายเรือพร ้อม
เส ้นทางแข่งขนาด 3.5
กม.
}}เครือ
่ งกรรเชียงบก
}}ศุนย์บ�ำบัดด ้านการกีฬา

61%
$2.9

ร ้อยละของผู ้ส�ำเร็จการ
ศึกษาทีไ่ ด ้รับทุนเรียนต่อ

รวมผู ้ได ้รับการ
เสนอทุนเรียน
ต่อ

ล้าน

ห่างจาก
สนามบิน
นานาชาติ
เพียง 25 นาที

ท่าเรือเฟอร์ร ี่
ไปแวนคูเวอร์
30 นาที

อุทยานเมาท์
ดักลาส (PKOLS)

แผนทีร่ ฐ
ั
วิคตอเรีย

0

1

3

4

ประตูล็อคได ้
ไปยังห ้องโถงของ
บ ้าน

้ ผ ้า
ตู ้เสือ
ใช ้ร่วมกัน

สเกลแผนที่

ศูนย์
สันทนาการ

Saanich

2

Wi-Fi

้ วางหนังสือติดผนังเหนือโต๊ะท�ำงาน
ชัน

1 ซม. = ประมาณ 1 กม./0.6 ไมล์

หน ้าต่าง
University of
Victoria
โต๊ะข ้างเตียงพร ้อมลิน
้ ชักล็อคได ้
SMUS
ศูนย์แข่ง
พายเรือ

Esquimalt

ตัวอยา่ งตารางเวลา
ของนักเรียนประจ�ำ

ฮิลล์ไซด์เซ็นเตอร์
เดิน 10 นาที

ดาวน์ทาวน์
วิคตอเรีย

รถประจ�ำทาง 15 นาที

โรงพยาบาล

หาด
วิลโลว์

Oak Bay

27

พฤศจิกายน

6:45-7:50 น. ต ืน
่ นอนและเตร ยี มตัวร บ
ั ประทานอาหารเช า้
8:10 - 9:15 น. ภาษาฝร ั ง่ เศส
11
9:15 - 9:50 น.

12:10 - 13:10 น. อาหารเท ย
ี ่ งและเตร ยี มตัวสำหร บ
ั ช

ั ้นเร ยี นช่วงบ่าย
13:10 - 14:15 น. การเม อื งการป
กครองเปร ยี บเท ยี บ AP

14:15 - 15:25 น. แคลค ล
ู สั เบ ื ้องต ้น 11

เรือเฟอร์รี่
ไปซีแอต
เติล

เครือ
่ งบินน�้ ำ
ไปแวนคูเวอร์

นักเรียนประจ�ำ (เกรด 8–12)

พืน
้ ทีเ่ ก็บของติดผนังเหนือเตียง

รวมต วั

9:50 - 10:10 น. พ กั ผ่อน
10:10 น. - 12:10 น. เคม ี 11
ช ั ้นส งู

อุทยานบี
คอนฮิลล์

ห ้องน�้ ำส่วน
ตัวพร ้อม
ฝั กบัว

วันอังคาร

15:45 - 17:30 น. เกมบาสเกตบ
อล
17:30 - 18:00 น. อาหารเย น
็
18:00 - 19:15 น. ซ ้อมวงดนตร
แี จ๊ส (อาคารดนตร )ี
19:15 - 21:00 น. เวลาศ กึ ษาส่
วนตัวในห ้องพ กั (เร ยี กว่า Prep)
หร อื ในศ นู ย์สนับสนุนทางว ช
ิ าการ

21:00-22:00 น. ร บ
ั ประทานอาหารว่างและพ กั ผ่อ
นในห ้องนั ง่ เล่นของหอพ กั

}}นักเรียน 258 คนมีจ�ำนวนเด็กชายและเด็กหญิงเท่า ๆ กัน
}}ชุมชนโรงเรียนนานาชาติทม
ี่ น
ี ักเรียนจากกว่า 25 ประเทศ
}}ห ้องพักแต่ละห ้องมีห ้องน�้ ำส่วนตัวและฝั กบัวอาบน�้ ำ และ
มีนักเรียนเพียงสองคนเท่านัน
้
ต ัวอย่างของกิจกรรมว ันหยุดสุด
}}อาหารสามมือ
้ ต่อวัน (บวกสลัดบาร์, ซุป, ธัญพืชและขนม) สปดาห์
ั
ของน ักเรียนประจ�ำ
ในโรงอาหารซันเซ็นเตอร์ใหม่เอีย
่ มและหอพักนักศึกษา
}}ชมการแข่งขันฮอกกีน
้ �้ ำ }}ไปเดินป่ า
}}อาคารทีอ
่ ยูอ
่ าศัยร่วมสามแห่ง แต่ละแห่งมีฝั่งชายและ
แข็งในย่านดาวน์ทาวน์
ชมธรรมชาติ
หญิงแยกกัน (เรียกว่าบ ้าน)
}}พักผ่อนและเล่นเกมบน }}เล่นซิปไลน์ผา่ นป่ าฝน
}}ห ้องส่วนกลางทีใ่ ช ้ร่วมกันมีห ้องครัว, เกม, โทรทัศน์,
ชายหาด
เขตร ้อน
คอมพิวเตอร์และอืน
่ ๆ
}
}
ชมภาพยนต์
แ
ละรั
บ
}
}
ไปชมเกมเบสบอล
}}มี 6-8 ผู ้ปกครองประจ�ำบ ้านในแต่ละบ ้าน
ประทานอาหารทีร่ ้าน
ในทริปไปซีแอตเติล
อาหารย่านดาวน์ทาวน์

ห้องพ ักน ักเรียน
ประจ�ำ

ค่าธรรมเนียม (2018–19)
ิ รี้ วมค่าเล่าเรียน,
ค่าเล่าเรียนทีโ่ รงเรียนเซนต์ไมเคิลยูนเิ วอร์ซต
หนังสือเรียนและค่าเดินทางส�ำหรับชมรมและทีม ค่าธรรมเนียม
นักเรียนประจ�ำรวมค่าทีพ
่ ักและการดูแลในด ้านทีอ
่ ยูอ
่ าศัย, ค่า
อาหาร, ค่าซักรีดและการรับการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชัว่ โมง
โปรแกรม
สถานที่
ั
พ ักอาศย

วัน

นักเรียน
ประจ�ำ

นักเรียน
ประจ�ำ
ELL

บริตช
ิ
โคลัมเบีย

$18,500–
$22,980

$50,520

$77,490

อเมริกา
เหนือ

$23,640–
$28,120

$55,670

$77,490

นานาชาติ

$38,590

$66,100

$77,490

ติดต่อทีมงานด้านการร ับสม ัครน ักเรียนของ
SMUS
ั : 1-250-592-2411
โทรศพท์
โทรฟรีในอเมริกาเหนือ: 1-800-661-5199
อีเมล: admissions@smus.ca
เว็บ: www.smus.ca/admissions
At A Glance: Thai

