ข้ อมูลฉบับแปลภาษาไทย
ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่ อง “เปรียบเทียบหลักสู ตรมหาวิทยาลัย”
ต่ างประเทศ
ข้ อมูลสาคัญสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-

สาขาวิชาที่เรี ยนและเกณฑ์การรับนักเรี ยนจะมีความแตกต่างกัน
ไม่แนะนาให้นกั เรี ยนสมัครเรี ยนในมหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรี ยนที่ต่างกัน
ศึกษาความแตกต่างของระบบการเรี ยนในมหาวิทยาลัยแล้วพูดคุยกับบุตรหลาน
เพื่อตัดสิ นใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับความถนัดของนักเรี ยนมากที่สุด
คาถามสาหรับคุณพ่ อคุณแม่ ว่าเคยคิดแบบนีห้ รื อไม่ ?

-

พ่ออยากให้ลูกเรี ยนคณะนี้ ....... แม่อยากให้ลูกเรี ยนมหาวิทยาลัยนี้..................
พี่ชายลูกเรี ยนสาขานี้แล้วดี..........ญาติของลูกเรี ยนมหาวิทยาลัยนี้แล้วดี.............
เพื่อนพ่อบอกว่าเรี ยน.............แล้วดี
แม่คิดว่าลูกควรจะเรี ยน....................
แม่ไม่เคยได้ยนิ ชื่อ................................นี้เลย
หรื อเคยคิดแบบนีห้ รื อไม่ ?
ลูกอยากเรี ยนอะไร ลูกสนใจด้านไหน
แม่คิดว่าลูกเรี ยน..........น่าจะเหมาะสมกับลูก
เรี ยนคณะ.........แล้วน่าจะหมาะสมบลูก
เราต้องวางแผนการเงินเพื่อส่งลูกเรี ยนมหาวิทยาลัยอย่างไร

ปี นีน้ ักเรียนของเราได้ สมัครเรียนต่ อมหาวิทยาลัยในประเทศใดบ้ าง
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ไทย เกาหลี แคนาดา ญี่ปนุ่ ประเทศในทวีปยุโรป ไอร์ แลนด์
เดนมาร์ ก เนเธอแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมัน สวิซเซอร์ แลนด์ อิตาลี สิงคโปร์

ข้ อมูลสาคัญสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-

การวางแผนและเตรี ยมความพร้ อมเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่เรี ยน
เตรี ยมตัวอ่านหนังสือ
เตรี ยมสอบ
เตรี ยมความพร้ อมด้ านการเงิน

หลักสู ตรระดับมหาวิทยาลัย เรียนกีป่ ี ?
- เรี ยน 2 ปี ได้วฒ
ุ ิอนุปริ ญญาตรี วุฒิประกาศนียบัตร 2 ปี ในสหรัฐอเมริ กา แคนาดา
เนเธอแลนด์ ไอร์แลนด์ สหรายอาณาจักร (เฉพาะมหาวิยาลัย Buckingham)
- เรี ยน 3 ปี ในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เยอรมัน เนเธอแลนด์ ไอร์แลนด์ อินเดีย
และสวีเดน
- เรี ยน 4 ปี ในสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย (โปรแกรมเกียรตินิยม) แคนาดา สิ งคโปร์
เนเธอแลนด์ (หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ฮ่องกง ไทย เกาหลี และสเปน
- ยกเว้น มหาวิทยาลัยที่บงั คับเรี ยนหลักสู ตรพื้นฐานที่เรี ยกว่า Foundation หลักสู ตร

แพทย์ วิศวะ สถาปั ตฯ และหลักสูตรที่เรี ยกแบบการนับหน่วยกิตเพื่อให้จบหลักสูตรก็
จะต้องมากกว่า 4 ปี

แผนภูมิแสดงให้ เห็นว่า หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ เรี ยนเนื ้อหาและ
จานวนวิชาไม่เท่ากัน บางประเทศเรี ยนวิชาพื ้นฐานในช่วงปี 1และ ปี 2 แล้ วค่อยมา
เรี ยนเจาะวิชาเอกในช่วงปี 3 - ปี 4 ในขณะที่บางประเทศเรี ยนเจาะเฉพาะสาขาวิชาเอก
เท่านัน้ ตังแต่
้ ปี 1- ปี 4

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา Material Science (วัสดุศาสตร์)
ของมหาวิทยาลัย Sheffield ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ถึง ชั้นปี ที่ 3

ยกตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา (เศรษฐศาสตร์)
ของมหาวิทยาลัย Rhode Islandตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 1 ถึง ชั้นปี ที่ 4

การจัดลาดับประเทศทีม่ หาวิทยาลัยทีมคี ่ าธรรมเนียมการศึกษาแพงทีส่ ุ ด
อันดับ 1 - สหรัฐอเมริ กา

อันดับที่ 6 - ฮ่องกอง

อันดับที่ 2 - ออสเตรเลีย

อันดับที่ 7 - สิงคโปร์

อันดับที่ 3 - นิวซีแลนด์

อันดับที่ 8 - เนเธอแลนด์

อันดับที่ 4 - สหราชอาณาจักร

อันดับที่ 9 - ประเทศไทย

อันดับที่ 5 - แคนาดา

อันดับที่ 10 - เยอรมนี

การเรียนระดับมหาวิทยาลัยมีการวัดผลการเรียนอย่ างไร?
-

การเข้าเรี ยน การสอบเก็บคะแนนต่างๆ การสอบปลายภาค
และการนับหน่วยกิต (แต่ละประเทศมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน)

ปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ เมื่อนักเรียนส่ งใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยที่มรี ะบบการสอนต่ างกัน
-

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครในสหรัฐอเมริ กาและสหราชอาณาจักรเป็ น
วันที่ใกล้เคียงกัน อาจทาให้นกั เรี ยนเกิดความวุน่ วาย
วันสุดท้ายของการกาหนดส่งใบสมัครในสหราชอาณาจักรและเนเธอแลนด์
สาหรับนักศึกษาทุกชั้น เป็ นวันเดียวกันหรื อวันที่ใกล้เคียงกัน
การเขียนจดหมายแนะนาตัวที่ไม่ชดั เจน
การสอบ SAT ต้องการเฉพาะมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริ กาและสิ งคโปร์

ผู้ปกครองพึงระลึกเสมอว่ า
-

ควรเปิ ดใจรับฟังความเห็นจากลูกว่าอยากเรี ยนอะไร
ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การรับนักเรี ยนของมหาวิทยาลัยให้แน่น
ควรสนับสนุนลูกให้คิดและหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาที่อยาก
เรี ยนด้วยตัวเอง
ควรจัดลาดับความสาคัญ วางแผนและเตรี ยมตัวเรื่ องเอกสารต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆ
ควรรู ้สถานะทางการเงินของครอบครัว
ต้องตื่นตัวเรื่ องเรี ยนต่อมหาวิทยาลัยตลอดเวลา

