ข้ อมูลฉบับแปลภาษาไทย
ฉบับ
ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่ อง “แนะนาโปรแกรม UPrep”
UTalk”เพร็บ)”
เปิ ดตัวโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่ำ UPrep (ยู-เพร็บ) และ
UTalk (ยู-ทอล์ ก) โปรแกรมใหม่ของโรงเรี ยนนำนำชำติ
เฮดสตำร์ท ที่จะให้ควำมรู ้และให้คำแนะนำผูป้ กครองอย่ำง
เจำะลึก เพื่อวำงแผนและเตรี ยมควำมพร้อมให้บุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อระดับมหำวิทยำลัยในอนำคต ทุกวันพฤหัสบดี
เวลำ 08.15 น.โดยมิส เจมม่ำ เคนส์ หัวหน้ำระดับ Sixth Form

บุคคลผูส้ ่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เฮดสตำร์ทของเรำ
ประสบควำมสำเร็ จได้ถึงวันนี้ คือ คณะครู พนักงำนทุกแผนก
ในโรงเรี ยน นักเรี ยน และผูป้ กครอง ที่ให้กำรสนับสนุน
โรงเรี ยนของเรำมำด้วยดีตลอดระยะเวลำหลำยปี ที่ผำ่ นมำ

ร่ วมเฉลิมฉลอง 10 ปี แห่งควำมสำเร็ จ

มุ่งมัน่ สู่ควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร ไม่ใช่ควำม
สมบูรณ์แบบ เพรำะในโลกแห่งควำมเป็ นจริ งนั้นไม่มีอะไรที่
สมบูรณ์แบบ

ขอแสดงควำมยินดีกบั นักเรี ยนของเรำที่มีผล
กำรสอบดีเลิศระดับประเทศ ในหลักสูตร IGCSE และ
หลักสูตร A-Level ของมหำวิทยำลัยเคมบริ ดจ์ ปี 2561

เปิ ดตัวโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่ำ UPrep (ยู-เพร็บ) และ
UTalk (ยู-ทอล์ ก) โปรแกรมใหม่ของโรงเรี ยนนำนำชำติ
เฮดสตำร์ท ที่จะให้ควำมรู ้และให้คำแนะนำผูป้ กครองอย่ำง
เจำะลึก เพื่อวำงแผนและเตรี ยมควำมพร้อมให้บุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อระดับมหำวิทยำลัยในอนำคต ทุกวันพฤหัสบดี
เวลำ 08.15 น.โดยมิส เจมม่ำ เคนส์ หัวหน้ำระดับ Sixth Form

โปรแกรม UPrep (ยู-เพร็บ) และ UTalk (ยู-ทอล์ ก)
จะทำให้ผปู ้ กครองได้รู้ทุกข้อมูลที่จำเป็ น สำหรับกำรศึกษำ
ต่อในระดับมหำวิทยำลัย ที่นี่ ที่เดียว!

ข้อมูลจำกเว็บไซต์ HSBC เกี่ยวกับประโยชน์ที่
ผูป้ กครองจะได้รับหำกมีขอ้ มูลล่วงหน้ำเพื่อวำงแผน
กำรศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยให้บุตรหลำน
- รับทรำบข้อมูลใหม่ๆเพื่อเลือกเรี ยนคณะต่ำงๆ 72%
- เพิม่ ควำมมัน่ ใจในกำรวำงแผน

71%

- วำงแผนบนพื้นฐำนควำมเป็ นจริ ง

71%

- ลดควำมผิดพลำดต่ำงๆที่อำจเกิดขึ้น

67%

- ลดควำมกังวล

67%

- เข้ำใจเรื่ องกำรวำงแผนกำรเงินมำกขึ้น

66%

- เข้ำใจข้อจำกัดและหลักเกณฑ์ต่ำงๆมำกขึ้น

65%

ขอบข่ ายการนาเสนอ
•
•
•
•
•

เลือกมหำวิทยำลัยอย่ำงไรให้เหมำะกับบุตรหลำน
วันสำคัญต่ำงๆ
ขั้นตอนกำรสมัคร
โรงเรี ยนมีบทบำทในกำรช่วยเหลืออย่ำงไร
ผูป้ กครองมีบทบำทในกำรสนับสนุนอย่ำงไร

College และ University ต่ างกันอย่ างไร?
- ระบบอเมริ กนั จะเรี ยกมหำวิทยำลัยที่เปิ ดสอนระดับ
กำรศึกษำระดับต่ำกว่ำปริ ญญำตรี และระดับปริ ญญำตรี วำ่
College และจะเรี ยกมหำวิทยำลัยที่เปิ ดสอนระดับที่สูงกว่ำ
ปริ ญญำตรี และระดับปริ ญญำโทว่ำ University
- ระบบอังกฤษ University คือมหำวิทยำลัยที่เปิ ดสอนทั้งใน
ระดับปริ ญญำตรี ระดับที่สูงกว่ำปริ ญญำตรี และระดับ
ปริ ญญำโท

นักเรี ยนของเฮดสตำร์ทที่กำลังจะจบชั้นม.6 ในปี นี้
ได้ยนื่ ใบสมัครไปยังมหำวิทยำลัยในประเทศใดบ้ำง?

แผนที่โลก
นักเรี ยนของเฮดสตำร์ทที่กำลังจะจบชั้นม.6 ในปี นี้
ยืน่ ใบสมัครไปยังมหำวิทยำลัยในประเทศใดบ้ำง?

แผนภำพแสดงสำขำวิชำที่นกั เรี ยนของเฮดสตำร์ทยืน่ ใบสมัคร
เพื่อเข้ำศึกษำต่อในปี นี้ ได้แก่
- สำขำวิทยำศำสตร์ (เภสัชศำสตร์/จิตวิทยำ/ชีววิทยำ/
วิศวกรรมศำสตร์)
30%
- สำขำสังคมศำสตร์ (กำรเมืองและกำรปกครอง/กฎหมำย/
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ)
20%
- สำขำศิลปะ (ภำพยนตร์/กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์)
- สำขำพำณิ ชศำสตร์ (ธุรกิจ/กำรโรงแรม)

20%

- สำขำอื่นๆ

10%

(กำรอำหำร/กำรทหำร)

ระดับชั้นทีส่ าคัญคือชั้นไหนบ้ าง?
- Year 13 (ช่วงอำยุ 18 ปี ) -- เรี ยนหลักสูตร A-Level และ
เตรี ยมสมัครเข้ำเรี ยนต่อมหำวิทยำลัย
- Year 12 (ช่วงอำยุ 17 ปี ) -- เรี ยนหลักสูตร AS-Level และ
เริ่ มตัดสิ นใจเลือกสำขำวิชำที่ตนเองอยำกเรี ยน
- Year 11 (ช่วงอำยุ 16 ปี ) -- เรี ยนหลักสูตร IGCSE และเลือก
วิชำที่จะเรี ยนในหลักสูตร AS-Level
- Year 9 (ช่วงอำยุ 14 ปี ) -- เลือกวิชำที่จะเรี ยนในหลักสูตร
IGCSE

ปฏิทินแสดงวันสำคัญต่ำงๆสำหรับนักเรี ยน Year 12

ปฏิทินแสดงวันสำคัญต่ำงๆสำหรับนักเรี ยน Year 13

วันสุ ดท้ำยของกำรส่ งใบสมัครไปยัง
มหำวิทยำลัยในแต่ละประเทศ

กำหนดวันสำคัญต่ำงๆหลังจำกจบ Year 13

วิธีการยื่นใบสมัครมีข้นั ตอนเป็ นอย่ างไร?
- สมัครโดยระบบออนไลน์
- ในประเทศสหรำชอำณำจักรจะสมัครผ่ำนเว็บไซต์ UCAS
- ในประเทศสหรัฐอเมริ กำจะสมัครผ่ำนเว็บไซต์ Common App
- ในประเทศเนเธอแลนด์จะสมัครผ่ำนเว็บไซต์ Studielink
- ในประเทศแคนำดำ/ออสเตรเลียจะสมัครผ่ำนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งโดยตรง
- ค่ำสมัครจะอยูท่ ี่ประมำณ 30-200 ดอลล่ำร์

ใบสมัครประกอบด้ วยอะไรบ้ าง?
- ประวัติส่วนตัว, ผลกำรเรี ยนปี ที่ผำ่ นมำ, ใบรำยงำนผลกำร
เรี ยน, หนังสื อแนะนำตัว หนังสื อรับรองควำมประพฤติ ผล
กำรสอบวัดควำมรู ้ต่ำงๆ ประวัติกำรฝึ กงำน ผลงำนที่โดดเด่น
ในโรงเรี ยนและกำรแสดงออกถึงภำวะผูน้ ำ ประวัติแนะนำ
ตนเองอย่ำงละเอียด รำงวัลต่ำงๆ แฟ้มสะสมผลงำนและกำร
สอบสัมภำษณ์
- ประชุมนักเรี ยน Year 12 รำยสัปดำห์เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัย
โรงเรียนมีบทบาทอย่ างไร?
- เปิ ดโปรแกรม U-Prep
- ประชุมนักเรี ยน Year 12 รำยสัปดำห์เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลัย
- ติดต่อประสำนงำนและรับทรำบควำมเคลื่อนไหวของ
มหำวิทยำลัยต่ำงๆทัว่ โลกตลอดเวลำ ออกใบรับรองผลกำร
เรี ยน หนังสื อรับรองควำมประพฤติ กำรเขียนประวัติแนะนำ
ตัวเอง ให้คำปรึ กษำนักเรี ยนในกำรกรอกใบสมัครและยืน่ ใบ
สมัครไปมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ให้คำแนะนำในกำรเลือกคณะ
และกำรสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัย
ผู้ปกครองมีบทบาทอย่ างไร?
- รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรจำกโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ
- ไม่เปรี ยบเทียบลูกกับนักเรี ยนคนอื่น
- พูดคุยกับลูกเรื่ องกำรเรี ยนต่ออย่ำงสม่ำเสมอ
- พูดคุยกับลูกเรื่ องฐำนำงกำรเงินของครอบครัว
- เคำรพกำรตัดสิ นใจของลูก เปิ ดใจรับฟัง ให้ลูกพักผ่อนบ้ำง

ผูป้ กครองสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
UCAS ซึ่งเป็ น UCAS หรื อ Universities and Colleges
Admission System เป็ นระบบสมัครเรี ยนต่อกลำงใน
หลักสูตรระดับปริ ญญำตรี ที่ประเทศอังกฤษ โดย
สถำบันกำรศึกษำทั้งหมดที่อยูใ่ นระบบ UCAS ล้วนแต่เป็ น
สถำบันที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกรัฐบำลอังกฤษ

ผูป้ กครองสำมำรถหำข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ

ผูป้ กครองสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ

ผูป้ กครองสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ

ผูป้ กครองสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ำ
เว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ

เว็บไซต์ที่จดั อันดับมหำวิทยำลัยชั้นนำทัว่ โลก

เว็บไซต์ที่จดั อันดับมหำวิทยำลัยชั้นนำทัว่ โลก

ผู้ปกครองสามารถหาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ จากทีไ่ หน?
•
•
•
•
•

กำรประชุมผูป้ กครองต่ำงๆ
กำรประชุม U-Talks
เว็บไซต์ของโรงเรี ยน
นักเรี ยน
คุณครู เจมม่ำ เคนส์

พบกับ โปรแกรม U-Talks เร็ วๆนี้
หัวข้อกำรนำเสนอและวันที่ ศึกษำได้จำกตำรำงกำรประชุม

