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Monaghan Collegiate School
Monaghan, Ireland

เมือง Monaghan ตังอยูท
่ างตอนเหนือของ
ประเทศไอร์แลนด์ อยูใ่ กล้กับประเทศไอร์แลนด์เหนือ
และห่างจากเมืองดับลินประมาณ130 กิโลเมตร

Royal Cavan School
Cavan, Ireland

เมือง Cavan ตังอยูท
่ างตอนเหนือของประเทศ
ไอร์แลนด์ อยูใ่ กล้กับประเทศไอร์แลนด์เหนือ และ
ห่างจากเมืองดับลินประมาณ100 กิโลเมตร

ใกล้ยุโรป
ไอร์แลนด์อยูใ่ กล้ยุโรปและเมืองหลวงใหญ่ ๆ
ของยุโรปสามารถเดินทางท่องเทียวไปยังประเทศต่าง ๆ
ในทวีปยุโรปได้อย่างสะดวกสบาย

ใช้ภาษาอังกฤษ
ไอร์แลนด์ใช้ภาษาอักฤษเปนภาษาหลัก
ทีใช้ในการสือสารและเปนภาษาราชการ

การศึกษา
ไอร์แลนด์เปนประเทศทีมีมาตรฐานการศึกษา
สูงสุดเปนอันดับต้น ๆ ของโลก และมีมหาวิทยาลัย
ระดับโลก มากถึง 7 แห่ง

ผูค
้ นและวัฒนธรรม
ชาวไอริช เปนคนทีมีความภาคภูมใิ จในชาติ
และวัฒนธรรมของตนเอง และพร้อมทีจะแบ่งปน
สิงเหล่านีให้กับคนต่างชาติ

ความปลอดภัย
ไอร์แลนด์เปนประเทศทีมีความปลอดภัยเปนอันดับ
6 ของโลก และมีพนที
ื ทีเหมาะสมกับการอยูอ
่ าศัย

ประวัติศาสตร์
ไอร์แลนด์นันเต็มไปด้วยพิพธ
ิ ภัณฑ์ โบสถ์ วิหาร
สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ และยังมีชอเสี
ื ยงด้าน
ศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนต์ และดนตรีอีกด้วย
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นักเรียนแลกเปลียน
ประเทศไอร์แลนด์
Monaghan Collrgiate School
Royal Cavan School

นั ก เรีย นโรงเรีย นเอกชน
ประเทศไอร์แ ลนด์

สิงหาคม - พฤษภาคม (โดยประมาณ)

ประเทศไอร์แลนด์หรือทีเราคุ้นหูกันในชือของชาวไอริช เปนประเทศทีมีภม
ู ป
ิ ระเทศทีสวยงาม
มีความเปนธรรมชาติ เงียบสงบ ไม่วุน
่ วาย รวมถึงผูค
้ นชาวไอริชก็ได้รบ
ั การยอมรับจากทัวโลกว่ามี
อุ ปนิสย
ั ทีเปนมิตร และยังเปนประเทศทีมีความปลอดภัยสูงมากทีสุดในยุโรป และผูค
้ นยังใช้ภาษา
อังกฤษในการสือสารเปนหลักอีกด้วย
ประเทศไอร์แลนด์ให้ความสําคัญทางด้านการศึกษาให้มค
ี ณ
ุ ภาพสูง เปนประเทศทีมีระบบการ
ศึกษาทีดีเยียมอันดับต้น ๆ ของโลก และสามารถรักษาชือเสียงด้านนีมาเปนระยะเวลาทียาวนาน
ในปจจุบน
ั มีจาํ นวนนักเรียน นักศึกษานานาชาติจาํ นวนมากทีเลือกมาเรียนต่อทีประเทศไอร์แลนด์
เพือเพิมศักยภาพในด้านการศึกษาของตนเองและทีสําคัญค่าใช้จา่ ยในการศึกษาในประเทศ
ไอร์แลนด์ถก
ู มากเมือเทียบกับประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึงเปนหนึงในเหตุผลสําคัญที
ทําให้นก
ั ศึกษานานาชาติให้ความสนใจในประเทศนี
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพือแลกเปลียนวัฒนธรรม เรียนรู ้ และหามุมมองทีแตกต่าง
กันในวิถีชวี ต
ิ ทีหลากหลาย เปนการฝกทักษะและพัฒนาภาษาอังกฤษเพือเสริมสร้างความมันใจใน
ตัวเองจากการฟง พู ด อ่าน เขียน นักเรียนจะได้เข้าชันเรียนร่วมกับนักเรียนในท้องถิน และได้เรียนรู ้
การดํารงชีวต
ิ ร่วมกับครอบครัวชาวไอริชทีมีคณ
ุ สมบัติถก
ู ต้องตามมาตรฐานของโครงการ อีกทัง
ยังได้รบ
ั การดูแลจากผูป
้ ระสานงานโครงการท้องถินตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ปการ
ศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)
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MONAGHAN COLLEGIATE SCHOOL

โรงเรียน Monaghan Collegiate School ตังอยูท
่ ีเมือง Monaghan ทางตอนเหนือของประเทศ
ไอร์แลนด์ อยูใ่ กล้กับไอร์แลนด์เหนือ ห่างจากเมืองดับลินประมาณ 130 กิโลเมตร
เปนโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา มีทังนักเรียนชายและหญิง มีนักเรียนประมาณ 250
คน ก่อตังมาแล้วกว่า 400 ป และยังติดอันดับ 28 ของประเทศไอร์แลนด์ทีเปนโรงเรียนเอกชนทีดีทีสุด

สิงอํานวยความสะดวกครบครันและทันสมัย
ห้อง ICT อุ ปกรณ์เทคโนโลยี
ห้องปฏิบต
ั ิการสถาปตยกรรม วิศวกรรม และศูนย์การเรียนรู ้
ห้องปฐมพยาบาล ห้องเปลียนเสือผ้าเล่นกีฬา
สนามเทนนิส 2 สนาม และพืนทีกีฬาอเนกประสงค์บริเวณด้านนอกอาคาร
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
ห้องเศรษฐศาสตร์
แผนกศิลป ห้องฝกอาชีพ และภาษาต่าง ๆ
ขนาดของห้องเรียนไม่เกิน 20 คน/1 ครูผส
ู้ อน ทําให้ครูและนักเรียนใกล้ชด
ิ กันมากขึน
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MONAGHAN COLLEGIATE SCHOOL
Transition Year หรือประกาศนียบัตรชันต้น

หลักสูตร Transition Year ทีโรงเรียน Monaghan Collegiate จะเปดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตาม
ความถนัด โดยเรียนวิชาการน้อยกว่าในปนี และเพิมเรียนวิชาชีพ (ตามความถนัด) เพือเปนการต่อยอดหา
ประสบการณ์จากการทํางานในวิชาทีตนเองถนัด และเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการโต้ตอบกับเพือนร่วมชัน
เรียน ตัวอย่างเช่น การดูแลเด็ก การทําภาพยนต์ การบํารุงรักษารถยนต์ การก่อสร้าง การปฐมพยาบาล และวิชา
ความปลอดภัยของอาหาร
นักเรัยนชาวไอริชทุกคน รวมถึงนักเรียนต่างชาติต้องสอบรับใบประกาศนียบัตรหรือทีเรียกกันว่า Leaving
Certificate ก่อนจบปการศึกษา และนักเรียนชาวต่างชาติต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคุณคณูใหญ่ของโรงเรียน
ตัวต่อตัว ซึงหลักสูตรนีถูกกําหนดโดยกระทรวงการศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ (www.education.ie)
หลักสูตรทีเปดสอน (ขึนอยูก
่ ับเกรด)
ศาสนา
พลศึกษา
สังคมสงเคราะห์และการโภชนาการ
การศึกษาธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
เทคนิคกราฟก การเขียนแบบ
ภาษาฝรังเศส
ศิลปะและการดนตรี
ภาษาไอริช และภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ภูมศ
ิ าสตร์
แนะแนวอาชีพ
การทําอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีววิทยา ฟสิกส์ เคมี
วิทยาศาสตร์การเกษตร
การศึกษาเกียวกับการก่อสร้าง
การศึกษาวัสดุ
การบํารุงรักษารถยนต์
การดูแลเด็ก

Leaving Certificate หรือประกาศนียบัตรชันสูง (ขึนอยูก
่ ับเกรดของรายวิชาเรียน)

เปนการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ป สําหรับนักเรียนอายุ 17-18 ป โดยนักเรียนจะ
ต้องลงเรียนไม่ตํากว่า 6-8 รายวิชา รวมถึงรายวิชาหลัก (วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และเมือ
เรียนจบปที 2 นักเรียนทุกคนต้องสอบเพือให้ได้ใบจบ "ประกาศนียบัตรขันสูง" ซึงเปนใบประกาศนียบัตรทีไ้ด้รบ
ั การ
ยอมรับในระดับสากลเทียบเท่ากับการสอบของระดับ A Level ในประเทศอังกฤษ ซึงนักเรียนทีจบจากประเทศ
ไอร์แลนด์สามารถนําใบประกาศนียบัตรนีไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษ ในสหราชอาณาจักร ทัวยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
ในแต่ละปจะมีนักเรียนต่างชาติเพิมขึนเปนจํานวนมาก มาเรียนที Monaghan Collegiate วัตถุประสงค์เพือ
ให้เด็กนักเรียนเหล่านีมีโอกาสทีจะได้เผยแพร่วฒ
ั นธรรมของแต่ละประเทศ โดยการนําเสนอผลงานผ่านทางด้านงาน
ศิลปะ อาหาร และดนตรี ในปจจุบน
ั มีเด็กนักเรียนทีมาจากหลายประเทศกว่า 15 ประเทศทัวโลก เช่น USA,
Australia, Canada, Germany, Japan, Lithuania, New Zealand, Nigeria, Romania, Saudi Arabia,
Scotland, South Africa, Spain and Thailand
โรงเรียนนี เริมเรียนเวลา 8:55 และเลิกเรียนเวลา 4:05 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยกําหนดให้เรียนวันละ 8-9 วิชา
โดยเรียนวิชาหลัก เช่น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนรายวิชาทีเหลือ นักเรียนสามารถเลือก
จากความถนัดและความชอบได้ โดยกําหนดคลาสละประมาณ 35-40 นาที และในทุก ๆ วันจันทร์-ศุกร์
นอกเหนือจากวิชาพลศึกษาแล้ว นักเรียนยังได้รบ
ั การส่งเสริมให้มส
ี ว่ นร่วมในกีฬาประเภทอืน ๆ ได้แก่
แบดมินตัน บาสเก็ตบอล ปงปอง ขีม้า เทนนิส ฟุ ตบอล แฮนด์บอล วอลเลย์บอล คริกเก็ต กอล์ฟ และรักบี ซึงกีฬา
บางประเภท นักเรียนสามารถเข้าร่วมในทีมแข่งขัน เช่น บาสเก็ตบอล (หญิง) ขีม้า (ชายและหญิง) รักบี (ชาย)
ฟุ ตบอล (ชาย) และปงปอง (ชายและหญิง)
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MONAGHAN COLLEGIATE SCHOOL
ค่าใช้จา่ ยตลอด 1 ปการศึกษา ณ Monaghan Collegiate School
ครอบคลุมดังนี

ค่าใบสมัคร ค่าลงทะเบียน และเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลา 10 เดือน
ประกันสุขภาพและอุ บต
ั ิเหตุ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของโรงเรียน ECDL (IT Skills), TEFL, Gym หนังสือเรียน อุ ปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ
ค่าทีพักสําหรับครอบครัวชาวไอริช (รวมอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น)
ปฐมนิเทศเมือนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศไอร์แลนด์ โดยผูด
้ แ
ู ลโครงการในท้องถิน
ค่าบริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินถึงทีพัก
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัวโมง ทังในประเทศไอร์แลนด์และประเทศไทย
โปรแกรมภาษา E-Learning

ค่าใช้จา่ ยทีไม่ครอบคลุมประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเภทนักเรียน Type-D 3 เดือน และค่าธรรมเนียมการต่อวีซา่ เมือนักเรียนเดินทางไปถึง
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จา่ ยทางการแพทย์ ในกรณีทีต้องมีการฉีดวัคซีนเพิมทีประเทศไอร์แลนด์
กิจกรรมพิเศษทีโรงเรียนจัดขึน รวมถึงการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน
การเดินทางไป-กลับ จากทีพักไปโรงเรียน ประมาณ 350 EUR/1 ปการศึกษา (รถโดยสารประจําทาง)
เครืองแบบนักเรียน ชุดกีฬา (ประมาณ 250 EUR) หนังสือเรียนอ่านนอกเวลา (ระหว่าง 50-300 EUR)
และการเรียนภาษาเพิมเติม และถ้ามีการเปลียนแปลงโรงเรียนระหว่างป มีค่าใช้จา่ ย (200-700 EUR)
ค่าใช้จา่ ยเพิมเติมสําหรับ Homestay (25 EUR/คืน) และค่าใช้จา่ ยสําหรับอาหารทีต้องการพิเศษ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และเงินสํารองพกติดตัว ประมาณ 200 EUR/เดือน
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ROYAL CAVAN SCHOOL
Royal Cavan School
เปนโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ก่อตังมาแล้วกว่า 400 ป
มีนักเรียนประมาณ 250 คน
เปนโรงเรียนประเภทสหศึกษา มีทังนักเรียนหญิงและชาย
มีให้เลือกระหว่างอยูโ่ รงเรียนประจํา (5 วัน) โดยจะอาศัย
อยูก
่ ับครอบครวชาวไอริชในวันเสาร์-อาทิตย์หรือพักอาศัย
กับครอบครัวชาวไอริช 7 วัน (ไป-กลับ)

สิงอํานวยความสะดวก
สนามฮอกกีกลางแจ้งทีสามารถเล่นได้ทก
ุ สภาพอากาศ
สนามฟุ ตบอลกลางแจ้ง
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอลขนาดใหญ่

13 ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบต
ั ิการเฉพาะทาง เช่น
ห้องปฏิบต
ั ิกการทางวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องเทคโนโลยี
ห้องสอนดนตรี
ห้องศิลปะ และหัตถกรรม
ห้องสอนทําอาหาร และห้องคหกรรมศาสตร์

เทอมการศึกษาของโรงเรียนในประเทศไอร์แลนด์จะเริมต้นทีเดือนกันยายน-มิถน
ุ ายน ของทุกป
โดยเริมเรียนเวลา 8.55 น. และเลิกเรียนเวลา 4.05 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยกําหนดให้เรียนวันละ
8-9 วิชา เรียนวิชาหลัก เช่น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนรายวิชาทีเหลือนัน
นักเรียนสามารถเลือกจากความถนัดและความชอบได้ คลาสละประมาณ 35-40 นาที และในทุก ๆ วัน
จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 4.30-5.30 ยกเว้นวันศุกร์ ทางโรงเรียนจัดให้มก
ี ิจกรรมสําหรับนักเรียนทีอยู่
แบบประจําด้วย
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ROYAL CAVAN SCHOOL
Transition Year หรือประกาศนียบัตรชันต้น

เปนการศึกษาชันต้นหลักสูตร 3 ป สําหรับนักเรียนอายุ 13-15 ป โดยนักเรียนจะต้องลงเรียน 9-11 วิชา
และเมือเรียนจบปที 3 จะมีการสอบครังสําคัญ ในกรณีทีสอบผ่าน จะได้รบ
ั "ประกาศนียบัตรชันต้น"
รายวิชาทีโรงเรียนกําหนด และวิชาเลือก (ขึนอยูก
่ ับเกรด)
ศาสนา
ภาษาฝรังเศส
คหกรรมศาสตร์ การเรือน การทําอาหาร
กราฟกดีไซน์
ภาษาอังกฤษ แและภาษาท้องถินไอริช
ประวัติศาสตร์ และภูมศ
ิ าสตร์
ธุรกิจ
ชีววิทยา
การบัญชี

พลศึกษา
ศิลปะ
สังคมศึกษาและการโภชนาการ
เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การเกษตร
การเมือง สังคม การปกครอง

นักเรียนทีเข้าเรียนในระดับ Transition Year จะได้ประสบการณ์จริงจากการฝกงาน ทางโรงเรียนจัดให้มก
ี าร
สัมภาษณ์งาน และแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนว่าตนเองมีความชอบหรือความถนัดทางด้านไหนเปนพิเศษ ซึงรูป
แบบการสอนนีจะทําให้เด็กนักเรียนมีความเปนระเบียบวินัย ได้รูจ้ ก
ั ตัวเองมากขึน และได้รบ
ั ประสบการณ์จริงจากการ
ทํางาน
ภาษาเยอรมัน
การขับร้องเพลง
ศิลปะ
ศิลปะการแสดง
การทําอาหาร

วัฒนธรรมญีปุน
การละคร
รัฐศาสตร์ การเมือง
ออกแบบเว็บไซต์
จิตวิยา

Leaving Certificate หรือประกาศนียบัตรขันสูง (ขึนอยูก
่ ับเกรดของรายวิชาทีเรียน)

เปนการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 2 ป สําหรับนักเรียนอายุ 17 -18 ป โดยนักเรียนจะ
ต้องลงเรียนไม่ตํากว่า 6-8 รายวิชา รวมถึงวิชาหลัก (วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และเมือ
เรียนจบปที 2 นักเรียนทุกคนต้องสอบเพือให้ได้ใบจบ "ประกาศนียบัตรขันสูง" ซึงเปนใบประกาศนียบัตรทีได้รบ
ั การ
ยอมรับในระดับสากล หรือเทียบเท่าการสอบของระดับ A Level ในประเทศอังกฤษ ซึงนักเรียนทีจบจากประเทศ
ไอร์แลนด์สามารถนําใบประกาศนียบัตรนีไใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และทัว
ยุโรป
ภาษาฝรังเศส
ศิลปะและดนตรี
ภาษาไอริชและภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และภูมศ
ิ าสตร์
ชีววิทยา และเคมีวท
ิ ยา

คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การเกษตร
การบัญชี
การเมือง สังคม การปกครอง
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กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร

นั ก เรีย นจะได้ เ รีย นวิ ช าพลศึ ก ษา 1 ครัง/สั ป ดาห์ ซึงใช้ เ วลาประมาณ 1.5 ชั วโมง ในศู น ย์ กี ฬ า Cavan
Indoor Sports กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รมี ใ ห้เ ลื อ กหลากหลายกิ จ กรรม ทั งในร่ม และกลางแจ้ ง เช่ น ฮอกกี
ฟุ ต บอล บาสเกตบอล วอลเลย์ บ อล กรีฑ า วิ งระยะไกล ว่ า ยนํา เทนนิ ส แบดมิ น ตั น ปงปอง เกมกระดาน
คอมพิ ว เตอร์ โต้ ว าที การละคร ร้อ งเพลงประสานเสี ย ง เปนต้ น
Canva School ได้ ร ับ รางวั ล ความสํา เร็จ ในการแข่ ง ขั น ต่ า ง ๆ มากมาย เช่ น การได้ ร ับ รางวั ล ระดั บ ชาติ
ทางด้ า นศิ ล ปะ วิ ท ยาศาสตร์ และรางวั ล ระดั บ ภู มิ ภ าคในด้ า นความคิ ด สร้า งสรร การทํา อาหาร การใช้ ภ าษา
ไอริช เปนต้ น
นั ก เรีย นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สู ต ร Certificate Syllabus ซึงหลั ก สู ต ร Certificate นี ครอบคลุ ม
ภายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ที เปนผู้ เ ชี ยวชาญด้ า นการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา

ค่าใช้จา่ ยตลอด 1 ปการศึกษา ณ Royal Cavan School
ครอบคลุมดังนี

ค่าใบสมัคร ค่าลงทะเบียน และเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลา 10 เดือน
ประกันภัยสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของโรงเรียน ECDL (IT Skills), TEFL, Gym หนังสือเรียน อุ ปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ
ค่าทีพักสําหรับครอบครัวชาวไอริช (รวมอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น)
ปฐมนิเทศเมือนักเรียนเดินทางไปถึงประเทศไอร์แลนด์ โดยผูด
้ แ
ู ลโครงการในท้องถิน
ค่าบริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินถึงทีพัก
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัวโมง ทังในประเทศไอร์แลนด์และประเทศไทย

ค่าใช้จา่ ยทีไม่ครอบคลุมประกอบด้วย

ค่าธรรมวีซา่ ประเภทนักเรียน Type-D 3 เดือน และค่าธรรมเนียมการต่อวีซา่ เมือนักเรียนเดินทางไปถึง
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จา่ ยทางการแพทย์ ในกรณีทีต้องมีการฉีดวัคซีนเพิมทีประเทศไอร์แลนด์
กิจกรรมพิเศษทีโรงเรียนจัดขึน รวมถึงการไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน
การเดินทางไป-กลับ จากทีพัก (รถโดยสารประจําทาง)
เครืองแบบนักเรียน ชุดกีฬา (ประมาณ 250 EUR) หนังสือเรียนอ่านนอกเวลา (ระหว่าง 50-300 EUR)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว และเงินสํารองพกติดตัว

