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ทาไมเลือกศึกษาต่ อ ณ สหราชอาณาจักร
หลักสูตรการเรียนที่มีความหลากหลาย
สหราชอาณาจักรมีสถาบันการศึกษากว่า 3000 แห่งที่ยินดีรับนักศึกษาต่างชาติเข้ าเรี ยน โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาและ
รูปแบบของหลักสูตรที่ต้องการได้ ตามความต้ องการและความสามารถของตนเอง
ความแปลกใหม่ ทางวัฒนธรรม
สหราชอาณาจักรประกอบไปด้ วยบุคคลจากหลายเชื ้อชาติหลายภาษา ซึง่ กิ่ให้ เกิดความหลากหลายทางด้ านวัฒนธรรม รวมทังมุ
้ มมอง
ที่เปิ ดกว้ าง ทังยั
้ งเป็ นสังคมที่คละเคล้ า ผสมกลมกลืนกันในทางวัฒนธรรม
ศูนย์ กลางของการเดินทาง
สหราชอาณาจักรคือสถานที่ที่รวมประเทศ 4 ประเทศเข้ าไว้ ด้วยกันคือ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์ แลนด์เหนือ การเดินทาง
ในสหราชอาณาจักรนับได้ วา่ มีความสะดวกสบาย เนื่องจากมีเครื อข่ายการบิน รถไฟ รถโค้ ช หรื อรถบัสเชื่อมต่อกันอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี ก้ าร
เดินทางท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปก็สามารถทาได้ อย่างง่ายดาย
ประหยัดค่ าใช้ จ่าย
ระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่คือ 3 ปี ในขณะที่หลักสูตรระดับปริ ญญาโทส่วนใหญ่ใช้ เวลาเพียง
1 ปี จึงทาให้ นกั ศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเรียนได้ มาก และสามารถเริ่ มต้ นการทางานได้ เร็ วขึ ้น นอกจากนี ้นักศึกษาต่างชาติสว่ น
ใหญ่(ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นเวลา 6 เดือนขึ ้นไป) จะได้ รับความคุ้มครองบริ การสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยตามโครงการ National Health
Service (NHS) รวมถึงในเรื่ องทุนการศึกษากว่า 1000 ทุน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และทุนจากรัฐบาลกว่า 21000 ทุนในแต่ละปี ส่วนในเรื่ อง
การทางาน นักศึกษาต่างชาติสามารถทางานพิเศษได้ สปั ดาห์ละ 20 ชัว่ โมงระหว่างภาคการศึกษา และทางานเต็มเวลาได้ ในช่วงปิ ดภาค
การต้ อนรับที่อบอุ่น
สหราชอาณาจักรมีประสบการณ์อนั ยาวนาน ในการดูแลและเข้ าใจความต้ องการของนักศึกษาต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี ทังยั
้ งคอยให้
ความช่วยเหลือตังแต่
้ เริ่ มต้ นติดต่อเข้ าเรี ยน ไปจนตลอดระยะเวลาการศึกษาและพานักอยูใ่ นสหราชอาณาจักร นิกจากนี ้สถาบันการศึกษาหลาย
แห่งก็มีบริ การต่างๆ มากมายสาหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงบริการรับที่สนามบิน การจัดหาทีพ่ านักสานักงานนักศึกษาต่างชาติ ชมรม
นักศึกษาต่างชาติ ชมรม/สมาคมต่างๆ อาจารย์แนะแนว และอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร
ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร มีวิวฒ
ั นาการมากกว่า 100 ปี เพื่อให้ ได้ มาตรฐานการศึกษาที่ดี การศึกษาภาคบังคับของสหราช
อาณาจักรเริ่ มตังแต่
้ อายุ 5-16 ปี ซึง่ โรงเรียนนันมี
้ อยู่ 2 ประเภทคือ โรงเรยีนรัฐบาล (state-funded) และโรงเรี ยนเอกชน (independent schools)
และระบบการศึกษาก็แบ่งได้ เป็ น 2 ระบบ คือ ระบบที่ใช้ ในอังกฤษ เวลส์ และ ไอร์ แลนด์เหนือ และ
ระบบที่ใช้ ในสก็อตแลนด์
ระบบการเรี ยนการสอนในสหราชอาณาจักร มีวตั ถุประสงคฺหลักคือต้ องการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียน
มีความคิดเป็ นอิสระ คิดเป็ นและมีความมัน่ ใจในตนเอง และจากวิธีการสอนที่มีตงแต่
ั ้ การอภิปราย
เกมส์ การแก้ ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง การทางานในชันเรี
้ ยน เพื่อนช่วยสอน(peer tutoring) การ
ทาโครงงาน การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และการสัมมนา วิธีการต่างๆเหล่านี ้ล้ วนได้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ
ดังนันด้
้ วยวิธีการสอนที่สง่ เสริ มความคิดอิสระนี ้เอง ทาให้ การศึกษาในสหราชอาณาจักรช่วยให้ นกั ศึกษา ได้ พฒ
ั นาทักษะการแก้ ปัญหา และ
สติปัญญาอย่างมาก ในการเตรียมตัวสูต่ ลาดแรงงานโลก
ค่ าใช้ จ่ายในการศึกษา
กล่าวได้ วา่ ค่าใช้ จา่ ยทีใ่ ช้ ในการเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร เป็ นทางเลือกที่ค้ มุ ค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการ
สอนส่วนใหญ่ จะเป็ นหลักสูตรเร่งรัดและใช้ เวลาน้ อยกว่าการศึกษาในประเทศอื่นๆ จึงถือได้ วา่ เป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่าอย่างยิง่

2

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร เป็ นผู้นาและศูนย์กลางทางด้ านการพาณิชย์ ซึง่ มีอานาจทาง
การค้ าประเทศหนึง่ ในยุโรป สหราชอาณาจักรมีถา่ นหิน ก๊ าซธรรมชาติและน ้ามันสารอง ใน
ด้ านการบริ การโดยเฉพาะการธนาคาร การประกัน และการริ การธุรกิจมีตวั เลขเป็ นสัดส่วน
มากที่สดุ ของ GDP ขณะที่ด้านอุตสาหกรรมมีตวั เลขที่คอ่ ยๆลดลง แม้ แต่ในช่วงทีเ่ กิด
เหตุการณ์เศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก สหราชอาณาจักรก็ยงั มีตวั เลขทางเศรษฐกิจทีด่ ี คือ ยังคง
อยูท่ ี่ช่วง 2-3% ซึง่ ถือว่าดีกว่าประเทศอื่นในยุโรป
สินค้ าส่งออกหลักๆ คือ สินค้ าที่ผลิตจากโรงงาน เชื ้อเพลิง เคมีภณ
ั ฑ์ อาหาร เครื่ องดื่มและ
ยาสูบ โดยมีประเทศคูค่ ้ าที่สาคัญ คือ สหรัฐอเมริ กา เยอรมันนี ฝรั่งเศส ไอร์ แลนด์
เนเธอร์ แลนด์ เบลเยีย่ ม และสเปนตามลาดับ
สินค้ านาเข้ าหลักๆ คือ สินค้ าที่ผลิตจากโรงงาน เครื่ องจักรกลเชื ้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีประเทศคูต่ ้ าที่สาคัญคือ เยอรมันนี
สหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ จีน นอร์ เวย์ และเบลเยี่ยมตามลาดับ
ทุนการศึกษาของนักเรียนต่ างชาติ
รัฐบาลของสหราชอาณาจักรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงองค์กรต่างๆมีทนุ การศึกษามากมาย เพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาต่างชาติในการศึกษาทีส่ หราชอาณาจักร โดยจะมีประเภทและลักษณะของแต่ละทุนการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยผู้ที่สนใขสามารถ
ติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ จาก British Council แม้ ทาง British Council นันไม่
้ มีการมอบทุนเพื่อการศึกษาต่อเอง แต่สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งทุนการศึกษาได้ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทด้ วยกันคือ
1. ทุนการศึกษาแบบเต็มจานวน คลอบคลุมค่าเล่าเรียนทังหมด
้
รวมค่ากินอยูต่ ลอดการศึกษาที่สหราชอาณาจักร และส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่า
ตัว๋ เครื่ องบินของผู้ที่ได้ รับทุนด้ วย
2. ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจานวน อาจครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรี ยนทังหมดหรื
้
อบางส่วนเท่านัน้
อย่างไรก็ดี เนื่องจากจานวนของทุนจากแหล่งในสหราชอาณาจักรนันมี
้ จากัด นักศึกษาอาจสอบถามถึงทุนการศึกษาต่ออื่นๆ จาก
รัฐบาลหรื อหน่วยงานในประเทศ ซึง่ นักศึกษาสามารถติดต่อสานักงาน ก.พ. ถึงรายละเอียดข้ อมูลนี ้ได้ อีกทังนั
้ กศึกษายังสามารถสมัครขอทุนได้
จากองค์กรและหน่วยงานนานาชาติ เช่น UNESCO, The World Bank, The World Health Organization และ The European Commission
นอกจากแหล่งทุนดังกล่าวแล้ ว บางมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งยังมีทนุ และเงินสนับสนุนให้ กบั นักศึกษาต่างชาติ สาหรับ
รายละเอียดข้ อมูล นักศึกษาสามารถติดต่อทางมหาวิทยาลัยโดยตรง หรื อเข้ าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนันๆ
้
การศึกษาในสถาบันภาษา
(Language Schools)
- ในสหราชอาณาจักร มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้ รับการรับรองจาก British Council กว่า 400 แห่ง โดยหลักสูตรที่เปิ ดสอนมีคอ่ นข้ าง
หลากหลาย
- ค่าเล่าเรียนขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของหลักสูตรที่เลือก นักศึกษาจึงควรตรวจสอบดูก่อนให้ รอบคอบ โดยทัว่ ไปจะคิดในอัตราต่อสัปดาห์ และอัตรา
ค่าเล่าเรี ยนจะอยูใ่ นช่วงตังแต่
้ £100 ไปจนถึง £1000 ต่อสัปดาห์
- หลักสูตรการเรี ยนแบบทังปี
้ อัตราค่าเล่าเรียนอาจอยูใ่ นช่วงประมาณ £5000 ต่อปี
การศึกษาในโรงเรียนประจาและวิทยาลัย (School and College)
- นักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนจะไม่ต้องจัดงบประมาณเกี่ยวกับค่าที่พกั อาหาร และการซักรี ด แต่ควรจะตรวจสอบดูให้ รอบคอบว่ามีอะไรอื่นอีก
บ้ างที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย และอะไรอีกบ้ างที่ต้องจ่ายเพิ่ม
- ค่าใช้ จ่ายของแต่ละโรงเรี ยนจะแตกต่างกันออกไป โรงเรี ยนประจาจะมีคา่ ใช้ จา่ ยภาคการศึกษาละประมาณ £2350 - £5500 ในขณะที่โรงเรี ยน
ปกติจะเสียค่าใช้ จา่ ยประมาณ £1700 - £4500 โดย 1 ปี การศึกษาจะมี 3 ภาค
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- โรงเรี ยนบางแห่งมีขนตอนการสมั
ั้
ครที่เป็ นทางการและต้ องสมัครล่วงหน้ า 1 ปี แต่บางแห่งก็สมัครได้ ทงปี
ั้

การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
- ค่าใช้ จ่ายเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง £4000 - £8000 ต่อหลักสูตร และ £5000 - £10000 สาหรับหลักสูตร HND/HNC
- ค่ากินอยูป่ ระมาณ £750 ต่อเดือนในเมืองลอนดอน และ £650 ต่อเดือนในเมืองอื่นๆ
- ผู้สมัครควรติดต่อโดยตรงไปยังสถาบันที่เปิ ดสอน เพื่อขอรายละเอียดและใบสมัคร (หลักสูตรวิชาชีพไม่มีเวลาการสมัครที่แน่นอน ผู้สมัครควรจัด
เวลาให้ พอเพียงในการขอวีซา่ และวางแผนการเดินทางรวมถึงหาทีพ่ กั ด้ วย)
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
- หลักสูตรปี พื ้นฐานหรื อ Foundation อาจมีคา่ เล่าเรี ยนอยูใ่ นช่วง £4000 - £12000 ต่อปี
- หลักสูตรการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านวิชาการระยะสัน้ อาจมีคา่ เล่าเรี ยนอยูใ่ นช่วง £1000 - £6000
- ส่วนใหญ่ใช้ เวลาเรี ยน 3 ปี ยกเว้ นหลักสูตรทางด้ านภาษาและหลักสูตรแบบ Sandwich ซึง่ ใช้ เวลาเรี ยน 4 ปี
- ค่าใช้ จ่ายต่อปี คร่าวๆ
Arts
£7000 - £9000
Science
£7500 - £12000
Clinical
£10000 - £21000
- อัตราค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับค่ากินอยูโ่ ดยเฉลีย่ สาหรับนักศึกษาต่างชาติ ตกประมาณเดือนละ £750 ในลอนดอน หรื อ £650 ในเมืองอืน่ ๆ
- The Universities and Colleges Admission Service(UCAS) เป็ นหน่วยงานส่วนกลางทีด่ าเนินงานเกี่ยวกับการสมัคร ขันตอนการขอสมั
้
คร
ผ่าน UCAS มีดงั นี ้
กระทาได้ ปีละ 1 ครัง้
UCAS จะบันทึกรายละเอียดการสมัครในเครื่ องคอมพิวเตอร์ และจัดส่งสาเนาไปให้ ทางสถาบันที่เราเลือก
UCAS แจ้ งผู้สมัครให้ ทราบถึงผลการตอบรับของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจากประเทศไทยสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ จากสานักงานบริ ตชิ เคานซิล หรื อองค์ก รที่เป็ นตัวแทน UCAS ในประเทศไทย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ucas.com
การศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาโท-เอก และ MBAs
- มีทงแบบเข้
ั้
าชันเรี
้ ยนและการทาวิจยั ปริ ญญาโทจะใช้ เวลาเพียง 1 ปี ส่วนปริ ญญาเอกใช้ เวลา 3 ปี
- อัตราค่าเล่าเรี ยนต่อปี
Arts & Humanities : £7000 - £9000
Science : £7500 - £12000
Clinical : £10000 - £21000
- สาหรับหลักสูตร MBAs เต็มเวลาโดยเฉลีย่ แล้ วจะมีคา่ เล่าเรี ยนอยูร่ ะหว่าง £4000-£30000 สาหรับหลักสูตรของสถาบันที่มชี ื่อเสียง
- ผู้สมัครสามารถขอข้ อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่สนใจ และใบสมัครได้ จากสถาบันการศึกษาโดยตรง หรื อจากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ที่เป็ นตัวแทนของสถาบันการศึกษานันๆ
้ ใบสมัครจะต้ องจัดส่งตรงไปที่สถาบันการศึกษาเพื่อให้ พจิ ารณา ซึง่ ข้ อกาหนดในการสมัคร
นัน้ จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตรและสถาบัน
การทางานระหว่างการศึกษา
- นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ในหลักสูตรเต็มเวลาเป็ นเวลา 6 เดือนขึ ้นไป สามารถทางานได้ 20 ชม./สัปดาห์ในช่วงเปิ ด
การศึกษา หรื อทางานแบบไม่จากัดชัว่ โมงในช่วงปิ ดภาคการศึกษา

