ข้ อมูลฉบับแปลภาษาไทย
ครั้งที่ 8 : วันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่ อง “การสมัครเข้ ามหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา แคนาดา และออสเตาเลีย”

คุณคิดว่ าเอกสารการสมัครเข้ าเรียนต่ อประเภทใดมีความสาคัญที่สุด
ในการสมัครเข้ าเรียนต่ อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
หนังสื อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษา / หนังสื อรับรองจากครู ผสู ้ อน
ผลการสอบ SAT / ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ผลการเรี ยนทุกวิชา / ผลการเรี ยนหลักสู ตรเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เช่น หลักสู ตร A
Level
กิจกรรมนอกห้องเรี ยน / การแสดงออกถึงความสนใจในสาขาที่จะเรี ยน /
เอกสารการเขียนเรี ยงความแนะนาตนเอง

สิ่ งทีม่ หาวิทยาลัยต้ องการจากนักเรียน
ทุกประเทศ – ใบสมัคร/ใบรายงานผลการเรี ยน/ผลการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษ/ใบ
คาดการณ์ผลการเรี ยน/และหนังสื อรับรองความประพฤติ
ประเทศอเมริกา/แคนาดา - จดหมายเรี ยงความแนะนาตนเอง
เฉพาะประเทศออสเตรเลีย - ผลการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษ
เฉพาะอเมริกา - งานเขียนเรี ยงความ ไม่เกิน 4-5 เรี ยงความ/หนังสื อรับรองจากครู อย่างต่า 3
คน / ผลการสอบ SAT/ACT)
สาหรับทุกประเทศ นักเรี ยนอาจต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน/การสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวด้วย
ตนเอง หรื อสัมภาษณ์ผา่ นวิดีโอคอล หรื อ ทาง skype
ปัจจัยที่มผี ลต่อการคัดเลือกนักเรียนเข้ าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
(นักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ)

- ผลการเรี ยนก่อนหน้าที่จะเข้ามหาวิทยาลัย 93%
- เกรดทุกวิชา

94%

- ผลสัมฤทธิ์ดา้ นวิชาการ

85%

- ผลการสอบ SAT

73%

- การเขียนเรี ยงความ

69%

- หนังสื อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษา

55%

- การแสดงออกถึงความสนใจ

50%

- กิจกรรมเสริ มนอกห้องเรี ยน

31%

เฮดสตาร์ ท เตรียมความพร้ อมให้ นักเรียนอย่างไรบ้ าง?








โดยใช้หลักสู ตร A Levels ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลกว่าเป็ นหลักสู ตร
ที่สามารถเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยได้ดี
เตรี ยมใบรายงานผลการเรี ยนของ IGCSE/AS/A Levels (ใบคาดการณ์ผลการเรี ยน)
เตรี ยมผลการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษหลักสู ตร IGCSE / เอกสารรับรองความรู ้
ทางภาษาอังกฤษจากโรงเรี ยน
โรงเรี ยนมีจุดเด่นเรื่ องความเข้มแข็งทางด้านหลักสู ตรวิชาการ
กิจกรรมเสริ มนอกห้องเรี ยน เช่น รางวัลดยุคแห่ งเอดินบะระ/เรี ยนพิเศษหลังเลิกเรี ยน
หนังสื อรับรองจากคณะครู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เช่นฝึ กนักเรี ยนเขียนใบสมัครหรื อเขียน
เรี ยงความแนะนาตนเองให้มีความน่าสนใจ

ข้ อสอบวัดความรู้ มาตรฐาน
- เฮดสตาร์ทอยูใ่ นขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเพื่อเป็ นศูนย์สอบ SAT ของจังหวัดภูเก็ต
- นักเรี ยนสามารถลงทะเบียนสอบ SAT ได้ดว้ ยตนเองและสอบได้ภูเก็ตหรื อที่กรุ งเทพฯก็ได้
- มหาวิทยาลัยบางแห่ งเริ่ มที่จะไม่ใช้ขอ้ สอบ SAT ในการพิจารณาคัดเลือก
- รายชื่อมหาวิทยาลัยกว่า 950 แห่ ง ไม่ตอ้ งใช้ผลการสอบ SAT ในการพิจารณาคัดเลือก ดุ
รายละเอียดที่ เว็บไซต์ของ Fair Test และ Niche

เมื่อขึ้น Year 12 ครู จะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเลือกสาขาวิชาเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยไว้ในใจประมาณ 10 – 15 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็ น
สาขาวิชาที่มนั่ ใจมากที่สุด มัน่ ใจปานกลาง และมัน่ ใจน้อยลงมา
ตามลาดับ

ส่ งใบสมัครเข้ ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไร?
ทางเลือกที่ 1 สมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อว่า Common App มี
มหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่ งที่อยูใ่ นระบบ Common App ใบสมัคร 1 ฉบับสมัคร
ได้กี่สาขาวิชาเรี ยนก็ได้
ทางเลือกที่ 2 เว็บไซต์สมัครออนไลน์อีกเว็บหนึ่งชื่ อว่า Coalition มี
มหาวิทยาลัยกว่า 90 แห่ งที่อยูใ่ นระบบ Coalition
ทางเลือกที่ 3 วิธีสมัครอีกแบบคือ แบบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย โดย
สมัครตรงผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ ง บางมหาวิทยาลัยอาจมี
วิธีคดั เลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับสมัครทางออนไลน์

ประเภทของใบสมัครในประเทศสหรัฐอเมริกา
- รอบปกติ เป็ นรอบที่ใหญ่ที่สุด เป็ นที่นิยมมากที่สุด และกาหนด
วันรับสมัครถึงมกราคมของทุกปี
- รอบสมัครตอนไหนก็ได้ในแต่ละปี
- รอบสมัครก่อนล่วงหน้ารอบใหญ่ รอบนี้คนจะสมัครน้อยกว่า มี
คู่แข่งน้อยกว่า
- รอบสมัครพิเศษเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ระบุเท่านั้น เช่น ฮาวาร์ด
พริ นซ์ตนั เยล สแตนฟอร์ด
- การสมัครรอบที่ชื่อว่า Binding หากนักเรี ยนได้รับการยืนยัน
นักเรี ยนจะต้องเข้าเรี ยน ไม่สามารถสละสิ ทธิ์ได้เพราะมหาวิทยาลัย
จะทาข้อตกลงให้เซ็นต์ชื่อยอมรับข้อตกลงนี้

รายละเอียดกาหนดวันสุดท้ ายเกีย่ วกับใบสมัคร

- รอบการส่งใบสมัครที่ชื่อว่า Early Decision and Action กาหนดวันสุดท้ายของทุกปี คือช่วง กลางเดือน
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน รอบนี้มีกาหนดวันสอบ SAT คือช่วง ตุลาคม – พฤศจิกายน
- รอบการส่งใบสมัครที่ชื่อว่า Decision มีวนั กาหนดส่งใบสมัครคือ วันที่ 15 ธ.ค.
- รอบการส่งใบสมัครที่ชื่อว่า Regular Application คือ วันที่ 1 มกราคม – มีนาคม รอบนี้มีกาหนดวันสอบ
SAT คือช่วงเดือนธันวาคม
- ระบบศูนย์กลางจะแจ้งประกาศผลภายใน 1 มษายน ทุกรอบพร้อมกัน
-รอบพิเศษคือนักเรี ยนสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแบบรับตรงได้ตลอดทั้งปี ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั แต่ละมหาวิทยาลัย
- แนะนาว่าควรจะสมัครเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้

ข้ อดี
- หากจบมาจากหลักสูตร AS หรื อ A Levels นักเรี ยนไม่ตอ้ งสอบ SAT
- พิจารณานักเรี ยนที่ได้เกรด C และ B ด้วย ไม่เฉพาะนักเรี ยนเกรด A เท่านั้น
- ใบสมัครเข้าใขง่าย ไม่ซบั ซ้อน
- สามารถทางานพาร์ทไทม์ได้ขณะเรี ยนมหาวิทยาลัย
- ได้รับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

ข้ อด้ อย
- ใบสมัครมีหลายแบบและหลายรอบ
- มีกาหนดวันต่างๆมากมาย อาจทาให้สบั สนได้
- รู ปแบบการเขียนจดหมายแนะนาตนเองค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจยากกว่าระบบอื่นๆ
- อาจมีการให้สอบสัมภาษณ์แล้วจับเวลาแบบทันทีโดยไม่มีการให้เตรี ยมตัว ล่วงหน้า เช่น การสัมภาษณ์แล้วให้ปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ วัดความฉลาดทางไหวพริ บผ่านทางวิดีโอ หรื ออาจให้เขียนเรี ยงความแนะนาตนเองแบบจับเวลาให้ทาทันที

ข้ อมูลเบื้องต้ นเกีย่ วกับการสมัครเข้ ามหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
- มีรายชื่ อมหาวิทยาลัยทั้งหมด กว่า 90 แห่ ง
- มหาวิทยาลัยในแคนาดาบริ หารงานโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของแต่ละ
พื้นที่ ไม่ได้บริ หารโดยรัฐบาล
- มีการทางานที่เป็ นแบบแผนชัดเจนและมีคุณภาพ
- ค่าเล่าเรี ยนไม่แพงมากจนเกินไปโดยเฉพาะสาหรับคนแคนาดา
- เรี ยนปริ ญญาจบใน 3-4 ปี (เรี ยน 3 ปี ได้วฒ
ุ ิปริ ญญาตรี แต่ถา้ เรี ยน 4 ปี ได้วฒ
ุ ิ
ปริ ญญาตรี หลักสูตรเกียรตินิยม

รายชื่ อเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา
ชื่อเว็บไซต์วา่ www.studycanada.ca
ชื่อเว็บไซต์วา่ www.schoolfinder.com
ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา ที่
www.aucc.ca
ชื่อเว็บไซต์จดั อันดับมหาวิทยาลัยในแคนาดา
http://oncampus.ca/education/rankings/
พึงระลึกไว้ว่า
มหาวิทยาลัยในอเมริ กา/แคนาดา จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากใบ
คาดการณ์ผลการเรี ยน โดยไม่คานึงต้องส่งผลการเรี ยนจริ ง แต่ถา้ หาก
ใบรายงานผลการเรี ยนตัวจริ งออกมาแล้วพบว่า มีความแตกต่างมากๆ
จากใบคาดการณ์ผลการเรี ยนที่ส่งให้มหาวิทยาลัยดูก่อนหน้า นักเรี ยน
อาจถูกปฏิเสธได้
การส่ งใบสมัครไปมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
- ใบสมัครเข้าใจง่าย สะดวกในการกรอกข้อมูล ไม่ซบั ซ้อน
- รับสมัครช่วงเดือนกันยายนหลังจากนักเรี ยนทราบผลสอบ A Level แล้ว และเริ่ ม
เปิ ดเรี ยนช่วงเดือนกุมภาพันธ์
- แต่ละมหาวิทยาลัยใช้วิธีการสมัครแบบรับตรงและรู ปแบบใบสมัครต่างกัน
- เปิ ดโอกาสรับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ B และ C มากกว่าประเทศอื่นๆ
- จะต้องมีผลการสอบวัดความรู ้ ภาษาอังกฤษ เช่น A Level / IELTS / TOEFL

