ข้ อมูลฉบับแปลภาษาไทย
ครั้งที่ 5 : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่ อง “วางแผนการเงินก่อนเข้ ามหาวิทยาลัย”

ลองจับคู่วา่ ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ใน
หลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ คิดเป็ นจานวนเงินเท่าไรต่อปี
(คิดเป็ นเงินดอลล่าร์)

ตารางแสดงค่าเทอมของมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ใน
หลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ ต่อปี (คิดเป็ นเงินดอลล่าร์)

ช่ องที่ 1 - รายชื่อประเทศ
ช่ องที่ 2 - ค่าเทอมของแต่ละประเทศต่อปี โดยประมาณ
ช่ องที่ 3 - ค่าใช้จ่ายในการอยูอ่ าศัยแต่ละประเทศต่อปี โดยประมาณ
ช่ องที่ 4 - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปี โดยประมาณ

ตารางเปรี ยบเทียบการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ (ช่องที่ 1) ค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดจบหลักสูตร
(ช่องที่ 2) ค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนที่จะได้รับหลังจากเรี ยนจบ
มหาวิทยาลัยเมื่อทางาน (ช่องที่ 3) และเปรี ยบเทียบว่าจานวน
เงินที่ได้ชาระค่าเทอมไปแล้วว่าต้องใช้ระยะเวลากี่ปีถึงจะคุม้
ต้นทุน

ค่าใช้จ่ายโดยรวมสาหรับการเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศจนจบหลักสูตรโดยประมาณ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศที่มีค่าครองชีพสูง

จัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศที่มีค่าครองชีพถูก

ความแตกต่างระหว่างนักเรี ยนที่ถือสัญชาติเป็ นพลเมืองของประเทศนั้นๆ
-ค่าเทอมไม่ต่างกันระหว่างคนที่ถือสัญชาติกบั คนที่ไม่ถือสัญชาติที่สมัคร
เข้าเรี ยนในประเทศอเมริ กา....
- คนที่ถือสัญชาติออสเตรเลียจะได้สิทธิพิเศษเรื่ องค่าเทอมที่ถูกกว่าคนที่ไม่
ถือสัญชาติออสเตรเลีย
- คนที่ถือสัญชาติประเทศในทวีปยุโปจะได้สิทธิพิเศษเรื่ องค่าเทอมที่ถูก
กว่าคนที่ไม่ถือสัญชาติน้ นั
- คนที่ถือสัญชาติองั กฤษจะต้องมีหลักฐานการพักอาศัยอยูท่ ี่องั กฤษ
ล่วงหน้า 3 ปี ก่อนสมัครเข้ามหาวิทยาลัย จึงจะได้รับสิ ทธิ์ค่าเทอมเท่ากับ
นักเรี ยนที่เป็ นพลเมืองอังกฤษ หากไม่ได้พกั อาศัยอยูก่ ่อน 3 ปี จะต้องจ่าย
ค่าเทอมในอัตรานักเรี ยนต่างประเทศซึ่งจะสูงกว่า
ค่ าใช้ จ่ายสาหรับคนทีถ่ ือสัญชาติพลเมืองของประเทศ
เดนมาร์ก เยอรมนี ฟิ นแลนด์ นอร์เวย์ – เรี ยนฟรี
ออสเตรี ย เนเธอแลนด์ อิตาลี สเปน - ค่าเทอมน้อยกว่า 4,000 ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลีและสหราช
อาณาจักร - ค่าเทอมประมาณ 4 – 10,000 ดอลล่าร์

ค่ าใช้ จ่ายทางตรง
-

ค่าเทอม ค่าที่พกั ค่าอาหาร

ค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
-

ค่าวีซ่า ค่าเดินทาง ค่าหนังสื อ ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การช่ วยเหลือด้ านการเงินจากมหาวิทยาลัย
ในการคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาด้วยว่า
นักเรี ยนและผูป้ กครองมีกาลังในการชาระค่าเทอมของตนเองได้หรื อไม่
Financial Aid คือ การที่มหาวิทยาลัยช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าเทอม ซึ่งมีเฉพาะบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผูป้ กครองนักเรี ยนด้าน
การเงิน คือ ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาว่าผูป้ กครองจะสามารถมีกาลังในการรับภาระค่าเทอมของ
บุตรหลานจนจบหลักสูตรได้หรื อไม่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อ

ข้ อกาหนดด้ านการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
Need Blind คือ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กาและ
แคนาดา จะไม่มีการนาเรื่ องการเงินมาประกอบการพิจารณาเรื่ องการ
คัดเลือกเด็กเข้า
Need Award คือ มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือค่าเทอมบางส่วน
แก่นกั เรี ยนที่มหาวิทยาลัยต้องการ แต่อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ให้
ส่วนลดค่าเทอมแก่นกั เรี ยน 200 คนแรกที่สอบได้เท่านั้น เป็ นต้น

สิ่งทีน่ ักเรียนและผู้ปกครองจะต้ องเตรียมให้ พร้ อม
หลักฐานรายการเงินเข้า-ออกที่ปรากฏในบัญชีจากธนาคาร แบบ
แสดงรายการชาระภาษี ทรัพย์สินส่วนตัว ที่ดิน หุน้ หรื อธุรกิจต่างๆ
รายได้จากผูป้ กครองในกรณีที่หย่าร้างกัน ประวัติครอบครัว จดหมาย
แนะนาตนเอง แฟ้มสะสมผลงาน ประวัตินกั เรี ยน หนังสื อรับรองจาก
โรงเรี ยน และวันกาหนดส่งเอกสาร

รู ปแบบทุนการศึกษา
นักเรี ยนที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ได้แก่ นักเรี ยนมีผลการเรี ยน
ดีเยีย่ ม มีความสามารถด้านกีฬา มีความสามารถด้านดนตรี หรื อ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ แต่ทางมหาวิทยาลัยจะมีการกาหนดผลการ
เรี ยนที่คาดหวังไว้ในขณะที่ศึกษาต่อจนจบ นักเรี ยนจะต้องเรี ยนดี
สม่าเสมอ ไม่ให้เกรดตก ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นในลักษณะ
ส่วนลดค่าเทอม จะไม่ได้เรี ยนฟรี ท้ งั หมด

ทุนการศึกษาแบบได้ ครั้งเดียวตอนแรกเข้ า
คือ การได้รับส่วนลดค่าเทอมเป็ นทุนการศึกษาเมื่อชาระค่า
เทอมตอนแรกเข้า ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ผลการเรี ยน เพื่อดึงดูดความ
สนใจให้นกั เรี ยนสมัครเข้าเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ บางครั้ง
มหาวิทยาลัยจะเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอให้แก่นกั เรี ยนเอง เพื่อเป็ น
การดึงดูดให้นกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับดีเยีย่ มเข้าเรี ยนที่
มหาวิทยาลัยนั้นๆ บางมหาวิทยาลัยเลือกนักเรี ยนเข้าเรี ยนต่อ
เลยแล้วยืน่ ข้อเสนอให้แก่นกั เรี ยนที่เรี ยนดี

ความช่ วยเหลือด้ านการเงินในรู ปแบบอื่นๆ
เช่น การกูย้ มื เงิน แต่ตอ้ งชาระคืนในภายหลัง นักเรี ยนสามารถ
ทางานขณะที่กาลังศึกษา โดยผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัย
(นักเรี ยนจะต้องได้วซี ่าทางานด้วย เช่นในประเทศอเมริ กา) ใน
ประเทศเดนมาร์ก เนเธอแลนด์ สิงคโปร์ นักเรี ยนสามารถ
ทางานได้ไม่เกิน 15-16 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ในสหราช
อาณาจักร เยอรมนี ไอร์แลนด์ และแคนาดา กาหนดให้นกั เรี ยน
สามารถทางานได้ไม่เกิน 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ส่วนนักเรี ยน
ต่างชาติที่เรี ยนในประเทศไทยไม่สามารถทางานได้หากถือวี
ซ่าประเภทวีซ่านักเรี ยน

