
1 
 

ท าไมเลือกศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร 
หลักสูตรการเรียนที่มีความหลากหลาย 
 สหราชอาณาจกัรมีสถาบนัการศกึษากวา่ 3000 แหง่ที่ยินดีรับนกัศกึษาตา่งชาตเิข้าเรียน  โดยนกัศกึษาสามารถเลอืกสาขาวชิาและ
รูปแบบของหลกัสตูรที่ต้องการได้  ตามความต้องการและความสามารถของตนเอง 
ความแปลกใหม่ทางวัฒนธรรม 
 สหราชอาณาจกัรประกอบไปด้วยบคุคลจากหลายเชือ้ชาติหลายภาษา  ซึง่ก่ิให้เกิดความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม  รวมทัง้มมุมอง
ที่เปิดกว้าง  ทัง้ยงัเป็นสงัคมที่คละเคล้า  ผสมกลมกลนืกนัในทางวฒันธรรม 
ศูนย์กลางของการเดนิทาง 
 สหราชอาณาจกัรคือสถานที่ที่รวมประเทศ 4 ประเทศเข้าไว้ด้วยกนัคือ องักฤษ  สก็อตแลนด์  เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ   การเดินทาง
ในสหราชอาณาจกัรนบัได้วา่มีความสะดวกสบาย  เนื่องจากมเีครือขา่ยการบิน  รถไฟ  รถโค้ช หรือรถบสัเช่ือมตอ่กนัอยา่งทัว่ถงึ  นอกจากนีก้าร
เดินทางทอ่งเที่ยวจากสหราชอาณาจกัรไปยงัประเทศอื่นๆในยโุรปก็สามารถท าได้อยา่งงา่ยดาย 
ประหยดัค่าใช้จ่าย 
 ระยะเวลาของหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีในสหราชอาณาจกัรสว่นใหญ่คือ 3 ปี ในขณะที่หลกัสตูรระดบัปริญญาโทสว่นใหญ่ใช้เวลาเพียง 
1 ปี  จึงท าให้นกัศกึษาสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเรียนได้มาก  และสามารถเร่ิมต้นการท างานได้เร็วขึน้     นอกจากนีน้กัศกึษาตา่งชาติสว่น
ใหญ่(ลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 6 เดือนขึน้ไป) จะได้รับความคุ้มครองบริการสขุภาพโดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ยตามโครงการ National Health 
Service (NHS) รวมถึงในเร่ืองทนุการศกึษากวา่ 1000 ทนุ จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ และทนุจากรัฐบาลกวา่ 21000 ทนุในแตล่ะปี สว่นในเร่ือง
การท างาน นกัศกึษาตา่งชาติสามารถท างานพิเศษได้สปัดาห์ละ 20 ชัว่โมงระหวา่งภาคการศกึษา และท างานเต็มเวลาได้ในชว่งปิดภาค 
การต้อนรับที่อบอุ่น 
 สหราชอาณาจกัรมีประสบการณ์อนัยาวนาน ในการดแูลและเข้าใจความต้องการของนกัศกึษาตา่งชาติได้เป็นอยา่งดี  ทัง้ยงัคอยให้
ความชว่ยเหลอืตัง้แตเ่ร่ิมต้นติดตอ่เข้าเรียน  ไปจนตลอดระยะเวลาการศกึษาและพ านกัอยูใ่นสหราชอาณาจกัร  นิกจากนีส้ถาบนัการศกึษาหลาย
แหง่ก็มีบริการตา่งๆ  มากมายส าหรับนกัศกึษาตา่งชาติ รวมถงึบริการรับท่ีสนามบิน   การจัดหาทีพ่ านกัส านกังานนกัศกึษาตา่งชาติ  ชมรม
นกัศกึษาตา่งชาติ  ชมรม/สมาคมตา่งๆ  อาจารย์แนะแนว  และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร 
 ระบบการศกึษาของสหราชอาณาจกัร  มวีิวฒันาการมากกวา่ 100 ปี เพื่อให้ได้มาตรฐานการศกึษาที่ดี การศกึษาภาคบงัคบัของสหราช
อาณาจกัรเร่ิมตัง้แตอ่าย ุ5-16 ปี ซึง่โรงเรียนนัน้มีอยู ่2 ประเภทคือ โรงเรยีนรัฐบาล (state-funded)  และโรงเรียนเอกชน (independent schools) 

และระบบการศกึษาก็แบง่ได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่ีใช้ในองักฤษ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ และ
ระบบท่ีใช้ในสก็อตแลนด์ 
 ระบบการเรียนการสอนในสหราชอาณาจกัร  มวีตัถปุระสงคฺหลกัคือต้องการสง่เสริมให้ผู้ เรียน
มีความคดิเป็นอิสระ  คิดเป็นและมีความมัน่ใจในตนเอง  และจากวิธีการสอนท่ีมีตัง้แตก่ารอภิปราย 
เกมส์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง การท างานในชัน้เรียน  เพื่อนช่วยสอน(peer tutoring) การ
ท าโครงงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการสมัมนา  วธีิการตา่งๆเหลา่นีล้้วนได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ 

ดงันัน้ด้วยวธีิการสอนท่ีสง่เสริมความคิดอิสระนีเ้อง ท าให้การศกึษาในสหราชอาณาจกัรช่วยให้นกัศกึษา ได้พฒันาทกัษะการแก้ปัญหา และ
สติปัญญาอยา่งมาก  ในการเตรียมตวัสูต่ลาดแรงงานโลก 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 กลา่วได้วา่คา่ใช้จา่ยทีใ่ช้ในการเดินทางไปศกึษาตอ่ที่สหราชอาณาจกัร  เป็นทางเลอืกที่คุ้มคา่อยา่งยิ่ง เนื่องจากหลกัสตูรการเรียนการ
สอนสว่นใหญ่   จะเป็นหลกัสตูรเร่งรัดและใช้เวลาน้อยกวา่การศกึษาในประเทศอื่นๆ  จงึถือได้วา่เป็นการลงทนุท่ีคุ้มคา่อยา่งยิง่ 
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เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร 
 สหราชอาณาจกัร เป็นผู้น าและศนูย์กลางทางด้านการพาณิชย์ ซึง่มีอ านาจทาง
การค้าประเทศหนึง่ในยโุรป สหราชอาณาจกัรมีถา่นหิน  ก๊าซธรรมชาติและน า้มนัส ารอง  ใน
ด้านการบริการโดยเฉพาะการธนาคาร  การประกนั และการริการธุรกิจมีตวัเลขเป็นสดัสว่น
มากที่สดุของ GDP ขณะที่ด้านอตุสาหกรรมมตีวัเลขที่คอ่ยๆลดลง  แม้แตใ่นชว่งทีเ่กิด
เหตกุารณ์เศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก  สหราชอาณาจกัรก็ยงัมีตวัเลขทางเศรษฐกิจทีด่ี คือ ยงัคง
อยูท่ี่ช่วง 2-3% ซึง่ถือวา่ดกีวา่ประเทศอื่นในยโุรป 
สนิค้าสง่ออกหลกัๆ คือ สนิค้าที่ผลติจากโรงงาน เชือ้เพลงิ  เคมีภณัฑ์  อาหาร  เคร่ืองดื่มและ
ยาสบู  โดยมีประเทศคูค้่าที่ส าคญั คือ สหรัฐอเมริกา  เยอรมนันี  ฝร่ังเศส  ไอร์แลนด์ 
เนเธอร์แลนด์  เบลเยีย่ม  และสเปนตามล าดบั         
 สนิค้าน าเข้าหลกัๆ คือ สนิค้าที่ผลติจากโรงงาน เคร่ืองจกัรกลเชือ้เพลงิ และผลติภณัฑ์อาหาร  โดยมีประเทศคูต้่าที่ส าคญัคือ เยอรมนันี 
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส  เนเธอร์แลนด์ จีน นอร์เวย์  และเบลเยี่ยมตามล าดบั 
ทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ 
 รัฐบาลของสหราชอาณาจกัรและหนว่ยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง  รวมถงึองค์กรต่างๆมีทนุการศกึษามากมาย เพื่อให้ความชว่ยเหลอืแก่
นกัศกึษาตา่งชาติในการศกึษาทีส่หราชอาณาจกัร  โดยจะมีประเภทและลกัษณะของแตล่ะทนุการศกึษาที่แตกตา่งกนัไป  โดยผู้ที่สนใขสามารถ
ติดตอ่สอบถามข้อมลูได้จาก British Council แม้ทาง British Council นัน้ไมม่ีการมอบทนุเพื่อการศกึษาตอ่เอง  แตส่ามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบั
แหลง่ทนุการศกึษาได้  ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประเภทด้วยกนัคือ 
1. ทนุการศกึษาแบบเตม็จ านวน  คลอบคลมุคา่เลา่เรียนทัง้หมด  รวมคา่กินอยูต่ลอดการศกึษาที่สหราชอาณาจกัร  และสว่นใหญ่จะครอบคลมุคา่
ตัว๋เคร่ืองบินของผู้ที่ได้รับทนุด้วย  
2. ทนุการศกึษาแบบไมเ่ตม็จ านวน  อาจครอบคลมุเฉพาะคา่เลา่เรียนทัง้หมดหรือบางสว่นเทา่นัน้ 
 อยา่งไรก็ดี  เนื่องจากจ านวนของทนุจากแหลง่ในสหราชอาณาจกัรนัน้มีจ ากดั  นกัศกึษาอาจสอบถามถงึทนุการศกึษาตอ่อื่นๆ  จาก
รัฐบาลหรือหนว่ยงานในประเทศ  ซึง่นกัศกึษาสามารถตดิตอ่ส านกังาน ก.พ.  ถึงรายละเอยีดข้อมลูนีไ้ด้  อีกทัง้นกัศกึษายงัสามารถสมคัรขอทนุได้
จากองค์กรและหนว่ยงานนานาชาติ  เช่น UNESCO, The World Bank, The World Health Organization และ The European Commission   
นอกจากแหลง่ทนุดงักลา่วแล้ว  บางมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัรหลายแหง่ยงัมีทนุและเงินสนบัสนนุให้กบันกัศกึษาตา่งชาติ  ส าหรับ
รายละเอียดข้อมลู  นกัศกึษาสามารถตดิตอ่ทางมหาวิทยาลยัโดยตรง  หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยันัน้ๆ 
การศึกษาในสถาบันภาษา 
(Language Schools) 
- ในสหราชอาณาจกัร  มีสถาบนัสอนภาษาองักฤษที่ได้รับการรับรองจาก British  Council กวา่ 400 แหง่  โดยหลกัสตูรที่เปิดสอนมคีอ่นข้าง
หลากหลาย 
- คา่เลา่เรียนขึน้อยูก่บัลกัษณะของหลกัสตูรที่เลอืก  นกัศกึษาจึงควรตรวจสอบดกู่อนให้รอบคอบ โดยทัว่ไปจะคดิในอตัราตอ่สปัดาห์  และอัตรา
คา่เลา่เรียนจะอยูใ่นชว่งตัง้แต ่£100 ไปจนถงึ £1000 ตอ่สปัดาห์ 
- หลกัสตูรการเรียนแบบทัง้ปี อตัราคา่เลา่เรียนอาจอยูใ่นช่วงประมาณ £5000 ตอ่ปี 
การศึกษาในโรงเรียนประจ าและวิทยาลัย (School and College)  
- นกัเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนจะไมต้่องจดังบประมาณเก่ียวกบัคา่ที่พกั อาหาร และการซกัรีด  แตค่วรจะตรวจสอบดใูห้รอบคอบวา่มีอะไรอื่นอีก
บ้างที่ไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่าย และอะไรอีกบ้างที่ต้องจา่ยเพิ่ม  
- คา่ใช้จ่ายของแตล่ะโรงเรียนจะแตกตา่งกนัออกไป  โรงเรียนประจ าจะมีคา่ใช้จา่ยภาคการศกึษาละประมาณ £2350 - £5500 ในขณะที่โรงเรียน
ปกติจะเสยีคา่ใช้จา่ยประมาณ £1700 - £4500 โดย 1 ปีการศกึษาจะมี 3 ภาค 
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- โรงเรียนบางแหง่มีขัน้ตอนการสมคัรที่เป็นทางการและต้องสมคัรลว่งหน้า 1 ปี แตบ่างแหง่ก็สมคัรได้ทัง้ปี 
 
 
การศึกษาหลักสูตรวชิาชีพ  
- คา่ใช้จ่ายเฉลีย่อยูใ่นช่วง £4000 - £8000 ตอ่หลกัสตูร และ £5000 - £10000 ส าหรับหลกัสตูร HND/HNC  
- คา่กินอยูป่ระมาณ £750 ตอ่เดอืนในเมืองลอนดอน และ £650 ตอ่เดือนในเมืองอื่นๆ 
- ผู้สมคัรควรติดตอ่โดยตรงไปยงัสถาบนัท่ีเปิดสอน เพื่อขอรายละเอียดและใบสมคัร (หลกัสตูรวิชาชีพไมม่ีเวลาการสมคัรที่แนน่อน ผู้สมคัรควรจดั
เวลาให้พอเพยีงในการขอวีซา่และวางแผนการเดินทางรวมถึงหาทีพ่กัด้วย) 
การศึกษาในหลกัสตูรปริญญาตรี  
- หลกัสตูรปีพืน้ฐานหรือ Foundation อาจมคีา่เลา่เรียนอยูใ่นช่วง  £4000 - £12000 ตอ่ปี 
- หลกัสตูรการเตรียมความพร้อมทางด้านวชิาการระยะสัน้  อาจมคีา่เลา่เรียนอยูใ่นชว่ง £1000 - £6000  
- สว่นใหญ่ใช้เวลาเรียน 3 ปี ยกเว้นหลกัสตูรทางด้านภาษาและหลกัสตูรแบบ Sandwich ซึง่ใช้เวลาเรียน 4 ปี 
- คา่ใช้จ่ายตอ่ปีคร่าวๆ 
Arts                  £7000 - £9000 
Science          £7500 - £12000 
Clinical           £10000 - £21000 
- อตัราคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัคา่กินอยูโ่ดยเฉลีย่ส าหรับนกัศกึษาตา่งชาติ  ตกประมาณเดือนละ £750 ในลอนดอน หรือ £650 ในเมืองอืน่ๆ  
- The Universities and Colleges Admission Service(UCAS) เป็นหนว่ยงานสว่นกลางทีด่ าเนินงานเก่ียวกบัการสมคัร ขัน้ตอนการขอสมคัร
ผา่น UCAS มีดงันี ้
กระท าได้ปีละ 1 ครัง้ 
UCAS จะบนัทกึรายละเอยีดการสมคัรในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และจดัสง่ส าเนาไปให้ทางสถาบนัท่ีเราเลอืก 
UCAS แจ้งผู้สมคัรให้ทราบถึงผลการตอบรับของมหาวิทยาลยั 
นกัศกึษาจากประเทศไทยสามารถติดตอ่ขอใบสมคัรได้จากส านกังานบริตชิ เคานซิล หรือองค์กรท่ีเป็นตวัแทน UCAS ในประเทศไทย 
ดรูายละเอยีดเพิ่มเติมที่ www.ucas.com 
 
การศกึษาในหลกัสตูรปริญญาโท-เอก และ MBAs 
- มีทัง้แบบเข้าชัน้เรียนและการท าวิจยั ปริญญาโทจะใช้เวลาเพียง 1 ปี  สว่นปริญญาเอกใช้เวลา 3 ปี 
- อตัราคา่เลา่เรียนตอ่ปี 
 
Arts & Humanities : £7000 - £9000 
Science : £7500 - £12000 
Clinical : £10000 - £21000 
- ส าหรับหลกัสตูร MBAs เต็มเวลาโดยเฉลีย่แล้วจะมคีา่เลา่เรียนอยูร่ะหวา่ง £4000-£30000 ส าหรับหลกัสตูรของสถาบนัท่ีมช่ืีอเสยีง 
- ผู้สมคัรสามารถขอข้อมลูรายละเอียดของหลกัสตูรที่สนใจ และใบสมคัรได้จากสถาบนัการศกึษาโดยตรง หรือจากสถาบนัแนะแนวศกึษาตอ่
ตา่งประเทศ ท่ีเป็นตวัแทนของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ  ใบสมคัรจะต้องจดัสง่ตรงไปท่ีสถาบนัการศกึษาเพื่อให้พจิารณา  ซึง่ข้อก าหนดในการสมัคร
นัน้ จะมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหลกัสตูรและสถาบนั  
การท างานระหวา่งการศกึษา  
- นกัศกึษาไทยที่ไปศกึษาตอ่ที่สหราชอาณาจกัร ในหลกัสตูรเต็มเวลาเป็นเวลา 6 เดือนขึน้ไป สามารถท างานได้ 20 ชม./สปัดาห์ในช่วงเปิด
การศกึษา หรือท างานแบบไมจ่ ากดัชัว่โมงในชว่งปิดภาคการศกึษา 


