
รุ่นพี�แนะนาํประสบการณ์การศึกษา                       
ณ สหราชอาณาจกัร

นาํเสนอโดย
อภิชาต ลิมปิชยัพานิช (พี�โนต้)

อดีตนกัเรียนทุนกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2543

โครงการสมัมนาเตรียมความพร้อมนกัเรียนทุนรัฐบาล
กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย) 

ประจาํปี พ.ศ. 2558



ประวตัิการศึกษา

2543 - 2544   A-levels in Physics, Chemistry and Maths,
Cambridge Centre for Sixth-formed Studies
(AAA)

2544 - 2547   B.Sc. (Hons., first class)                                      
in Materials Science and Engineering,
University of Manchester Institute of 

Science and Technology (UMIST) 

2547 - 2551   D.Phil. (Materials), University of Oxford



ประวตัิการทาํงาน

2552 - 2555     อาจารยป์ระจาํภาควชิาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์

       คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

2555 - ปัจจุบนั    ผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาวสัดุศาสตร์
       ภาควชิาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มช.

   พ.ค. - ส.ค. 2557  Junior research fellow (Franco-Thai)

UMR 6614, Université de Rouen, France



รู้จกัสหราชอาณาจกัร

สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) ประกอบดว้ยประเทศ 4
ประเทศ คือ องักฤษ (England) เวลส์ (Wales) สกอตแลนด ์
(Scotland) และไอร์แลนดเ์หนือ (Northern Ireland)

เนื8อที� 229,979 ตร.กม.

ประชากร ประมาณ 64.1 ลา้นคน (2556) 

ภาษาราชการ คือ ภาษาองักฤษ (English)

สกลุเงิน ปอนดส์เตอร์ริง (GBP)

อตัราแลกเปลี�ยน £1 ~ 49 บาท (เมษายน 2558)



รู้จกัสหราชอาณาจกัร (ต่อ)

สภาพอากาศ มี 4 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน (Summer) ช่วงเดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. 
ฤดูใบไมร้่วง (Autumn) ช่วงเดือน ก.ย. ถึง พ.ย. 

ฤดูหนาว (Winter) ช่วงเดือน ธ.ค. ถึง ก.พ. 

ฤดูใบไมผ้ลิ (Spring) ช่วงเดือน มี.ค. ถึง พ.ค. 



ลกัษณะนิสยัโดยทั�วไปของคนองักฤษ

สุภาพเรียบร้อย
(please = magic word)

ชอบดื�มชาเป็นชีวติจิตใจ
(never say “no” to a cup of tea)

ชั�วโมงทาํงานต่อสปัดาห์สูงในสหภาพยโุรป

(maximum working time = 48 hours/week)
ชอบเขา้ผบั (public house) ในยามวา่ง

(the greatest institution)

ชอบเล่นกีฬาและชมการแข่งขนักีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล



ชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม

องักฤษเป็นประเทศที�มีวฒันธรรมเก่าแก่ ดงัจะเห็นไดจ้ากสถาปัตยกรรม 
งานศิลปะ งานเขียนและวรรณกรรม



ชีวติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม (ต่อ)

ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาที�มีคนนบัถือมากที�สุดในสหราชอาณาจกัร
ดงันั8นเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ จึงมีความเกี�ยวขอ้งกบัศาสนาคริสต ์      
เช่น คริสตม์าส (Christmas) และอีสเตอร์ (Easter) 



รู้จกันกัวทิยาศาสตร์เหล่านี8หรือไม่ ?

• The Theory of Everything
(Stephen Hawking)

• The Imitation Game
(Alan Turing)



การศึกษาวทิยาศาสตร์ในสหราชอาณาจกัร
วทิยาศาสตร์บริสุทธิ?  (Natural Science): Physics, Chemistry, 

Biology and Mathematics มีจุดแขง็ในดา้นการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ประยกุต ์(Applied Science): เทคโนโลยอีาจสูบ้าง
ประเทศไม่ได ้แต่ดา้น Engineering บางดา้น (Civil, Chemical, 

Electrical) Computer Science และ Biochemistry ดีมาก

องักฤษมีรากฐานทางวทิยาศาสตร์ที�แขง็แรงมาเป็นระยะเวลานาน 
การศึกษาวทิยาศาสตร์ในสหราชอาณาจกัรจึงเป็นทางเลือกที�ชาญฉลาด



ระบบการศึกษาในสหราชอาณาจกัร
การศึกษาระดบัประถมศึกษา (Primary Education) ใชเ้วลา 6 ปี

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (Secondary Education) ใชเ้วลา 7 ปี 
แบ่งเป็นระดบัมธัยมตน้ 3 ปี 
ระดบัมาตรฐานการศึกษามธัยม 2 ปี (ไดป้ระกาศนียบตัร GCSE) และ
ระดบัมธัยมขั8นสูง 2 ปี (ไดป้ระกาศนียบตัร A-Levels)

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายในประเทศไทย ใหเ้ทียบวฒุิเท่าระดบั
การศึกษา GCSE ในองักฤษ ดงันั8น การที�จะศึกษาในมหาวทิยาลยัได้
นกัเรียนทุนตอ้งศึกษาในระดบั A-Levels เสียก่อน



การศึกษาในระดบั A-Levels

การศึกษา A-Levels ของนกัเรียนทุน ก.วทิยฯ์ ใชเ้วลา 1-2 ปี โดยเรียน 

3-5 วชิาทางวทิยาศาสตร์ตามความเหมาะสม

วชิาทางวทิยาศาสตร์ในระดบั A-Levels มีวชิา Physics, 

Chemistry, Maths, Further Maths, Statistics, Biology และ
มีเรียนเสริมวชิาภาษาองักฤษ (ESL) สาํหรับสอบ IELTS



ตวัอยา่งแผนการเรียน

Candidates for Natural Science = 
one-year A-Levels in Physics, Chemistry and Maths or
two-year A-Levels in Physics, Chemistry, Maths and 
Further Maths

Candidates for Physics, Maths and Engineering = 
one-year A-Levels in Physics, Maths and Further Maths 

Candidates for Biological Science = 
two-year A-Levels in Physics, Chemistry, Biology and 
Maths



การสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี

สมคัรตรงกบั UCAS (Universities and Colleges Admissions 

Service) ศึกษาขอ้มลูเพิ�มเติมไดท้ี�เวปไซต ์www.ucas.com

หมดเขตรับสมคัร 15 ตุลาคม สาํหรับ Oxbridge applicants และ
        หมดเขตรับสมคัร 15 มกราคม สาํหรับผูส้มคัรทั�วไป 

การจะรับเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัจะตอ้งทาํเกรดและสอบ IELTS ให้
ไดต้าม Conditional offer ของแต่ละมหาวทิยาลยั ยกเวน้ผูส้มคัรวชิา
คณิตศาสตร์ของ Cambridge University ตอ้งสอบขอ้สอบวดั
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพิ�มเติม (STEP) ผา่นตามเกณฑ์



Examples of Conditional Offer

Natural Science at Cambridge University = A*A*A and 
7.5 in IELTS (minimum of 7.0 in all parts)

Electrical Engineering at Bristol University = 
A*AA including Maths and Physics or
AAA in Physics, Maths and Further Maths and 
6.5 in IELTS (minimum of 6.0 in all parts)

Biochemistry at Imperial College = AAA including 
chemistry and (preferably) biology and 
7.0 in IELTS (minimum of 6.5 in all parts)

Unconditional offer = passed in all subjects!



การสอบเพื�อเขา้ศึกษาระดบั ป.ตรี

กรณีสมคัร Oxford หรือ Cambridge เลือกไดเ้พียงมหาวทิยาลยัเดียว
เท่านั8น และจะตอ้งสอบสมัภาษณ์ทางวชิาการเพิ�มเติมดว้ยในช่วงเดือน
ธนัวาคม

สอบภาษาองักฤษ (IELTS)

วชิาในระดบั A-levels

      ใชข้อ้สอบส่วนกลางจาก 
Exam Board (EdExcel,
OCR, AQA, etc.)



การศึกษาในระดบั ป.ตรี
Bachelor Degree = 3 ปี (B.Sc., B.Eng.)

0% in first year (passed)
20-30% in second year
70-80% in final year

Undergraduate Masters = 4 ปี (M.Phys., M.Chem., 
M.Biology, M.Biochem., M.Maths., M.Eng.)

0% in first year (passed)

20-30% in second year
20-30% in third year
40-60% in final year



ขอ้แตกต่างระหวา่ง Bachelor และ 
Undergraduate Masters

คอร์ส 4 ปีมีการเรียนการสอนที�ละเอียดกวา่ บางคอร์สมีการฝึกงาน
ระยะเวลา 1 ปี (ช่วงปีที�สาม)

เมื�อจบคอร์ส 4 ปี สามารถสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบั ป.เอก ไดเ้ลย 
ยกเวน้ยา้ยประเทศจะตอ้งสมคัรเขา้ศึกษาต่อ ป.โท ก่อน

เมื�อจบคอร์ส 3 ปี ตอ้งสมคัรเขา้ศึกษา ป.โท ก่อน อาจสมคัรเขา้ศึกษา  
ป.เอก ไดเ้ลยในบางมหาวทิยาลยัในองักฤษ



การใหค้ะแนนและผลการเรียนในระดบั ป.ตรี
ผลการเรียนแสดงเป็นร้อยละ (%) 

ส่วนใหญ่มีการสอบปีละ 2 ครั8 ง ยกเวน้บางที�มีการสอบปีละ 1 ครั8 ง
การสอบคิดคะแนนเป็น 70-80% ของคะแนนทั8งหมด

การประกาศผลการเรียนรวมตลอดหลกัสูตรแบ่งออกเป็น
เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง (Class I) overall >70%

เกียรตินิยมอนัดบัสองขั8นสูง (Upper Class II) overall = 60-70%

เกียรตินิยมอนัดบัสองขั8นตํ�า (Lower Class II) overall = 50-60%

สอบผา่น (Passed Degree) overall = 40-50%



การสมคัรเขา้ศึกษาต่อระดบั ป.โท-เอก

สมคัรโดยตรงกบัมหาวทิยาลยัโดยนกัเรียนเป็นผูด้าํเนินการเอง               
(ผา่นทาง Graduate Office ของมหาวทิยาลยันั8นๆ)

ไม่มีขอ้จาํกดัในจาํนวนมหาวทิยาลยัที�สมคัร

การคดัเลือกอาจมีการสมัภาษณ์ (ป.เอก) ผลการเรียนไม่ควรตํ�ากวา่ 
Upper Second Class

เขา้เรียนในช่วงเวลาใดกไ็ดข้องปี (ป.เอก)



การศึกษาในระดบั ป.โท-เอก

Masters Degree = 1 ปี (M.Sc.)

Taught (and by research) course 

Doctoral Degree = 3-4 ปี (Ph.D.)

By research only

Admitted as potential research student
First year transfer to Ph.D. student
Confirmation of Ph.D. status
Thesis submission and viva (oral exam)



สรุปการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในสหราชอาณาจกัร



การเตรียมตวัสาํหรับนกัเรียนทุน ก.วทิยฯ์

ก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

• เขา้ร่วมสมัมนาของ ก.วทิยฯ์ และปฐมนิเทศของ ก.พ. 
• ทาํสญัญากบัตน้สงักดัและ ก.วทิยฯ์ และพดูคุยทาํความเขา้ใจร่วมกนั
• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบ ก.พ. วา่ดว้ยการเป็นนกัเรียนทุนรัฐบาล
• จดัซื8อของใชเ้ท่าที�จาํเป็น
• ทาํหนงัสือเดินทางและวซี่า (Tier 4 student)

• เตรียมความพร้อมทางภาษา (ถา้เป็นไปได)้



สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนไทยในองักฤษ

ศึกษาขอ้มลูเพิ�มเติมไดท้ี�เวปไซต ์www.oeauk.net

ที�อยู ่28 Princes Gate, London, SW7 1PT

ทาํความรู้จกัเจา้หนา้ที�สาํนกังานเพื�อการติดต่อที�รวดเร็ว

สาํนกังานผูดู้แลนกัเรียนมีบริการหอพกั

การติดต่อดา้นการเงิน การรายงานความ

กา้วหนา้ทางการศึกษา และขอคาํปรึกษา

     ดา้นการเรียนและการใชช้ีวติไดท้ี�สาํนกั-

     งานผูดู้แลนกัเรียนฯ



ระหวา่งการศึกษาในต่างประเทศ

ขอ้ควรปฏิบตัิหลกัมีดงันี8

• รักษาสุขภาพกายและใจใหแ้ขง็แรง

• ตั8งใจศึกษาเล่าเรียนเพื�ออนาคตของนกัเรียนทุนเองและประเทศชาติ

• สร้างสมัพนัธ์กบัเพื�อนทั8งชาวไทยและต่างประเทศ

• หมั�นรายงานความกา้วหนา้ทางการศึกษาใหส้าํนกังานนกัเรียนทราบ

• เมื�อประสบปัญหาเพื�อนๆ และสาํนกังานนกัเรียนใหค้วามช่วยเหลือได้



หลงัสาํเร็จการศึกษา ป.เอก

ขอ้ควรปฏิบตัิหลกัมีดงันี8

• แจง้ใหส้าํนกังานนกัเรียนทราบถึงกาํหนดเดินทางกลบัเพื�อจะไดอ้อก  
ตัEวโดยสารใหน้กัเรียนทุนฯ

• เมื�อถึงประเทศไทยใหร้ายงานตวักบั ก.พ. ก.วทิยฯ์ และตน้สงักดัโดยเร็ว
ที�สุด (ภายใน 20 วนั หลงัสาํเร็จการศึกษา)

• กลบัมาปฏิบตัิงานที�ตน้สงักดัดว้ยความภาคภูมิใจ



ขอใหทุ้กคนโชคดี ประสบความสาํเร็จทาง
การศึกษา ณ ต่างประเทศ

ขอบคุณที�รับฟัง

นอ้งๆ มีคาํถามไหมครับ?


