การสมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ
ในการเเลือกคอร์ส โรงเรียน/สถาบัน ควรเลือกที่นักศึกษาสนใจ แล้วตรวจสอบดู
ว่าโรงเรียนดังกล่าวได้รับการรับรองหรือไม่
ดูรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการรับรองได้จาก
ทางเว็บไซต์
ติดต่อโรงเรียน/ สถาบันที่นักศึกษาสนใจ เพื่อขอรายละเอียดและใบสมัคร หรือ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน/สถาบัน
อย่าลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ วันที่เปิดสอน (คอร์สเรียนภาษาอังกฤษบางคอร์สเริ่มเมื่อใดก็ได้ตลอดปี บาง
คอร์สก็มีเวลาที่ระบุแน่ชัด) ที่พักที่จัดหาให้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และประกาศนียบัตรออก
ให้ได้ในบางประเทศ ตัวแทนสถาบันการศึกษาหรือ บริติชเคานซิล อาจจะช่วยนักศึกษา
ในขั้นตอนนี้ได้
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นภาคแรก
ปลายเดือนกันยายนหรือ ต้นเดือนตุลาคมของปีหนึ่ง และสิ้นสุดราวปลายเดือนมิถุนายน
หรือต้น เดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ
•

ภาคต้น Autumn Term ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนธันวาคม

•

ภาคกลาง Spring Term ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ถึงปลายเดือนมีนาคม

•

ภาคปลาย Summer Term ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม

สําหรับการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันการศึกษารัฐ ในทุกระดับนั้นจะรับ
เฉพาะในภาคต้น (Autumn Term) เท่านั้น ยกเว้นในหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี ถ้า
เป็นหลักสูตรที่ศึกษาโดยการทําการวิจัย (by research) ก็อาจรับเข้าศึกษาในภาคการ
ศึกษาอื่นๆ ได้ด้วย
ข้อกําหนดในการสมัครเรียน
ระดับ ประถม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชนบางแห่งมีขั้นตอนสมัครที่เป็นทางการและต้องการให้นักศึกษา
สมัครล่วงหน้าหนึ่งปี
บางโรงเรียนอาจจะมีขั้นตอนการสมัครไม่เป็นทางการมากนัก
และรับสมัครตลอดปี เมื่อสมัครเข้าเรียน ควรจะระบุอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และวันที่
ต้องการเริ่มเรียน ทางโรงเรียนมักต้องการให้นักศึกษาใหม่เริ่มเรียนตอนต้นปีการศึกษา
ในเดือนกันยายน
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการรับนักศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียน
ใหม่ในเดือนมกราคมหรือเมษายนก็ตามสามารถสมัครผ่านทางสํานักงานสภาโรงเรียน
เอกชน (ISC International) ซึ่งจะจัดหาโรงเรียน ให้คําปรึกษาแก่ครอบครัวที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรที่กําลังมองหาโรงเรียนประจําสําหรับบุตรหลานอยู่
ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษกําหนดให้มีการสอบวัดผลความรู้
และความ สามารถของเด็ก การสอบจะจัดโดยคณะกรรมาธิการอิสระ ซึ่งมี 5 คณะ ผล
การสอบดังกล่าวจะนําไปใช้ในการสมัครเข้าในระดับ อุดมศึกษาต่อไป การสอบนี้มี 2
ประเภท คือ

GCSE (General Certificate of Secondary Education) การสอบระดับนี้
จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 8-12 วิชา
เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ
ฯลฯ และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบ
ได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE จนได้รับวุฒิบัตร
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสายสามัญ "A" Level ได้หรือหลักสูตรสายวิชาชีพ
Advanced GNVQ อีก 2 ปี
GCE A Level (GCE Advanced) เป็นการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการ
ของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป วิชาที่สอบมีให้เลือก 50 กว่าวิชา ส่วนใหญ่จะ
สอบ 2-3 วิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือ ทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity
ผลการสอบมี 5 ระดับคือ A, B, C, D, E แต่Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่าน
ทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไปบางแห่ง
อาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B ผลสอบ GCE "A" Level นี้จะเป็นเกณฑ์
ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดย
กําหนดดังนี้ แบบ 5 วิชานักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ GCSE 3 วิชา และ GCE "A"
Level 2 วิชา แบบ 4 วิชานักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ GCSE 1 วิชา และ GCE
"A" Level 3 วิชา การสอบ GCSE, GCE "A" Level จะสอบประมาณเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม
ระดับปริญญาตรี
ในการสมัครเรียนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและอนุปริญญา HNDs แบบเต็ม
เวลา
นักศึกษาเพียงแต่ผ่านกระบวนการสมัครเรียนจากส่วนกลางซึ่งดําเนินการโดย
หน่วยงานที่มีชื่อว่า UCAS นักศึกษาสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา ในการ
สมัครออนไลน์ นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้
1. ค้นหาและคลิกเข้าไปที่หลักสูตรที่นักศึกษาสนใจ
2. ในหัวข้อที่มีให้เลือก ให้คลิกที่ “สมัครหลักสูตรนี้ออนไลน์”
3. คลิกสมัครผ่านเว็บไซต์ของ UCAS ที่ www.ucas.com/apply
ตามระบบของ UCAS นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้เพียงหนึ่งใบและสมัครได้
ไม่เกิน 6 หลักสูตร ถ้านักศึกษาต้องการสมัครทั้งหมด 6 หลักสูตรนักศึกษาต้องแน่ใจว่า
นักศึกษามีรายละเอียดของทุกหลักสูตรก่อนที่จะกรอกใบสมัคร
อย่างไรก็ตาม
ถ้า
นักศึกษาไม่ทราบก็ไม่ต้องตกใจ
เพราะระบบของ
UCAS
มีการบันทึกใบสมัครที่
นักศึกษากรอกแล้วไว้ได้ นักศึกษาจึงสามารถกลับมากรอกใบสมัครต่อในภายหลังได้
การสมัครเรียนปริญญาตรีแบบนอกเวลาไม่สามารถสมัครผ่าน UCAS ได้ ในกรณีนี้
นักศึกษาควรติดต่อกับสถาบันที่นักศึกษาสนใจโดยตรง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยต่างก็เริ่มมีระบบการรับสมัครเรียนปริญญาตรีแบบนอกเวลาในลักษณะของการ
รับตรงบนเว็บไซต์ของตนเองกันมากขึ้น ทั้งแบบสมัครออนไลน์และแบบที่ให้ดาวน์โหลด
ใบสมัคร

ระดับปริญญาโท และเอก
ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา โท-เอก นักศึกษาสามารถสมัครตรงไปที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยตามหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจได้ ในปีหนึ่งๆ นักศึกษา
สามารถสมัครได้ไม่จํากัดจํานวนหลักสูตร แต่เจ้าหน้าที่ผู้ให้คําปรึกษานักศึกษาก็มัก
แนะนําให้นักศึกษาเลือกสมัครเพียง 3-5 สถาบันเท่านั้น
บางหลักสูตรจะรับนักศึกษาเต็มเร็วมาก นักศึกษาจึงควรเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน
วันเริ่มรับสมัคร
ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของปีก่อนหน้าปีที่จะเริ่ม
เรียนก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามไม่ควรจะช้าไปกว่าเดือนเมษา ยน แม้ว่าบางหลักสูตรจะเปิด
รับนักศึกษาไปจนถึงเดือนสิงหาคมก็ตาม นักศึกษาควรพิจารณาถึงระยะเวลาที่นักศึกษา
จะต้องใช้หาข้อมูล ระยะเวลาที่ผู้รับรองจะเขียนจดหมายรับรองให้นักศึกษา และระยะ
เวลาที่มหาวิทยาลัยจะใช้ดําเนินการและตัดสินใจรับนักศึกษา
ซึ่งอาจกินเวลาหลาย
สัปดาห์เลยทีเดียว
บางสถาบันอาจจะอํานวยความสะดวกด้านการสมัครเรียน
โดย
นักศึกษา
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ ในการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ควร
กรอกข้อมุลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงๆ
และจัดส่งข้อมูลให้ถูกต้องตามที่สถาบัน
ร้องขอ การสมัครมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบออนไลน์ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางสถาบันว่าจะคิดค่าสมัครเท่าไหร่
ในกรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก นักศึกษาควรติดต่อหา Supervisor ให้
ได้ก่อน และ ทําการจัดส่งหัวข้อ พร้อมรายละเอียดที่นักศึกษาสนใจทํางานวิจัยไปให้
ก่อนการยื่นเอกสารในการสมัครเรียน
ทั้งนี้จะช่วยทําให้กระบวนการตอบรับจากทาง
สถาบันเร็วขึ้น
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. Transcript
2. ผลสอบ IELTS 6.0 - 6.5 หรือ TOEFL 500 - 550 หรือ Cambridge
Proficiency

3. Letter of Recommendation จากอาจารย์ 2 ท่าน
4. Bank Statement ของผู้ปกครอง
5. เรียงความประวัติส่วนตัว และโครงการอาชีพในอนาคต ตลอดจนประสบการณ์
ในการทํางาน
สําหรับสาขา MBA สถานศึกษาบางแห่งต้องการ GMAT และประสบการณ์ในการ
ทํางาน

