
เรียบเรียงโดยงานแนะแนวให้ค าปรึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

การเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญส าหรับผู้ที่ก าลังเดินทางไปศึกษา

ต่อต่างประเทศ นักเรียน ควรศึกษาและค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การเดินทาง ภาษา 
สถาบันศึกษา ค่าใช้จ่าย และ การด ารงชีวิต การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จะช่วยลด
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องอาศัยอยู่ในต่างแดน โดยควรมีการเตรียมความพร้อม
เบื้องต้นในด้าน  

 ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา 
 ความพร้อมด้านภาษา 
 ค่าใช้จ่าย  
 การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน  

 

ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา  
สถานศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยใช้ผล

การเรียนท่ีผ่านมาของนักเรียน นักเรียนจึงควรค านึงถึงการเตรียมความพร้อมในดา้นนี้ 
โดยสถานศึกษาในต่างประเทศหากเป็นสถานศึกษาที่ได้รับความนิยม จะรับพิจารณา
นักศึกษาเข้าศึกษาด้วยคะแนน GAP = 3.00 ขี้นไปและนักศึกษาที่ควรจะส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีคะแนน GPA อย่างน้อย 2.75 ส าหรับปริญญาโท 
GPA = 3.50 ขึ้นไป ทั้งนี้ในบางประเทศนักเรียนจะต้องผ่านหลักสูตรการเรียนปรับ
พื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและสอบตามระบบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย   

 

ความพร้อมด้านภาษา  
ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สิ่งส าคัญที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

ทั้งหมด คือพื้นฐานทางด้านภาษา การตัดสินใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงควร
ค านึงถึงความสามารถด้านภาษาของนักเรียนด้วย โดยนักเรียนอาจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรืออินเดีย หรือประเทศซึ่งใช้ภาษาของตนเอง เช่น เยอรมัน 
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่ใช้ภาษาของตนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ 
เช่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์  
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 โดยส่วนใหญ่ประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาตนเอง นักศึกษาต่าง
ชาติะต้องเข้าเรียนพื้นฐานทางภาษาก่อนการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี 
หรือหากนักเรียนมีความสามารถทางภาษานั้นๆอยู่แล้ว และนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ 
อาจไม่ต้องเรียนภาษาใน เบื้ องต้น แต่ทั้ งนี้ เ ง่ือนไขของแต่ละประเทศและ
สถาบันการศึกษาอาจแตกต่างกันออกไปส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มักใช้ผลการ
ทดสอบมาตรฐานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา นักเรียนจึงควรฝึกฝน
ความสามารถทางภาษาดังกล่าวให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด โดยการ
ทดสอบที่ส าคัญ มีดังน้ี 

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
        เป็นการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ใช้
มากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดทักษะภาษาอังกฤษใน 4 ด้าน คือ การพูด การ
ฟัง การอ่านและการเขียน โดยเน้นความรู้ความเข้าใจทางภาษาในเชิงวิชาการ และ
ความสามารถในการสื่อสาร ปัจจุบันใช้การสอบผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จึงเรียกว่า 
TOEFL iBT (TOEFL Internet Based Testing) ใช้เวลาทดสอบ 4 ช่ัวโมง ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 170 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ets.org/toefl  

 IELTS (International English Language Testing System) 
        เป็นการวัดทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เพื่อใช้
ประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือท างานในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร ซึ่งมักใช้ใน สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย โดยวัด
ความสามารถทางด้านไวยากรณ์และค าศัพท์ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้งเน้นที่ความสามารถในการใช้ภาษาเชิงวิชาการและเชิงการฝึกอบรม
ทั่ ว ไ ป  ค่ า ใ ช้ จ่ า ยประมาณ  5,900 บาท  ร ายละ เ อี ย ด เพิ่ ม เ ติ มที่ 
www.britishcouncil.org/th/ 

 SAT (Scholastic Aptitude Test) 
        เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยตา่ง  ๆ  ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็น
แบบทดสอบมาตรฐานท่ีนักเรียนในสหรัฐฯ ทุกคนจะต้องสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์เดียวกัน แบ่งออกเป็น SAT I ค่าใช้จ่าย 75 เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ ซึ่งเป็นการทดสอบการใช้เหตุผลทางด้านคณติศาสตร์และภาษาศาสตร์ และ 
SAT II คล้ายกับการสอบวิชาเฉพาะในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายวิชาละประมาณ 29 
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เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รายละเอยีดเพิ่มเติมที ่
www.collegeboard.com/student/testing/sat 
 

ค่าใช้จ่าย  
 เนื่องจากการไปศึกษาต่างประเทศเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก 
ขึ้นอยู่กับเลือกไปประเทศใด เช่น สหรัฐอเมริกา ปีละประมาณ  1,300,000 ขึ้นไป 
อังกฤษประมาณ 1,600,000 บาทขึ้นไป ญี่ปุ่นประมาณ 930,000 บาท เป็นต้น 
นอกจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากครอบครัว นักเรียนอาจสมัครและขอทุนสนับสนุน
จากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งอาจจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนหรือ
บางส่วน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) หรือ ผู้ช่วยวิจัย (RA) ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้  
 

การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน 
 การศึกษาในต่างประเทศมีข้อดีตรงที่มีสาขาวิชาต่าง    ให้เลือกมากมาย
หลากหลาย และจ าเพาะเจาะจงเฉพาะด้านมากกว่าประเทศไทย การเลือกเรียน ควร
เริ่มต้นจากสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ โดยพิจารณาจากความสามารถ ความ
ถนัด ความชอบ หรือปัจจัยที่ส าคัญในชีวิตของนักเรียนมาประกอบกัน แล้วจึงหา
ข้อมูลต่อจากนั้นว่า มหาวิทยาลัยใดท่ีเปิดสอนในสาขาดังกล่าว และมีความโดดเด่นใน
ด้านนั้นๆ หรือมีปัจจัยอื่นที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน 
ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเวบไซต์ต่างๆ เอกสารจากห้องสมุด หรือข้อมูลที่งานให้การ
ปรึกษาฯ โดยสิ่งที่นักเรียนควรพิจารณาเบื้องต้น คือ  

 มีสาขาวิชาที่ต้องการ โครงสร้างของหลักสูตรชัดเจน  
 มาตรฐานของสถาบัน และการรับรองฐานะทางการศึกษา 
 ที่ตั้งของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  
 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง มีโอกาสในการเข้าเรียน 
 สัดส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ จ านวนนักศึกษา  
 สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอน 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 


