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     แอฟแฟร์ เอ็กซบิิช ัน่ แอนด์ มีเดีย เตรียมน ำสถำบนักำรศึกษำช ั้นน ำกว่ำ 70  แห่ง บินตรงจำกอินเดียเขำ้ร่วมนิทรรศกำร
กำรศึกษำประเทศอินเดีย The Great India Education Fair (TGIEF 2014) ซึ่งกลับมำจดัอีกครั้งเป็นปีที่ 7 ระหว่ำงวนัที ่1 
ถึง 2 มีนำคม 2557 น้ี ที่ศูนยก์ำรประชมุแห่งชำติสิริกิติ์  ผูป้กครองและนกัเรียน นักศึกษำ สำมำรถคดัเลือกสถำบนัฯ โดยตรงด้วย
ตวัเอง พร้อมสอบถำมขอ้มลูและสมคัรเรียนได้ทนัทภีำยในงำน 

 
          ในระยะเวลำไมก่ีปี่ที่ผำ่นมำ กำรศึกษำของประเทศอินเดียนับเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่ส ำคญัส ำหรบันกัเรียนจำกประเทศไทยให้
เดินทำงไปใชช้ีวติในประเทศอินเดีย จำกรำยงำนผลกำรวิจยัของไพรซว์อเทอร์เฮำส์คูเปอส์ หรือ พดีบับลิวซ ี ในหวัขอ้ (โอกำสใหม่
ในกำรเขำ้ร่วมของภำคเอกชนและต่ำงชำติกบัภำคกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ) ระบุว่ำภำคก “Emerging Opportunities for 

Private and Foreign Participants in Higher Education” กำรศึกษำของประเทศอินเดียซึ่งประกอบดว้ยเป้ำหมำยหลกั
แห่งชำติ 3 ประกำร ได้แก่ กำรขยำยควำมร่วมมอืของภำคเอกชนและต่ำงชำติเขำ้กบัภำครัฐบำล  (Expansion) กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบร่วม (Inclusion) และกำรศึกษำที่มีคุณภำพ (Quality) ได้สร้ำงชือ่เสียงให้ระบบกำรศึกษำของอินเดียไดช้ื่อว่ำเป็นหน่ึง
ในระบบกำรศึกษำที่ดีที่สุดของโลก 
 
           

แอฟแฟร์ เอ็กซิบิช่ัน เตรียมจัดนิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดียคร้ังที่ 7 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์  1-2 มนีาคม ศกนี้ 



       นิทรรศกำรกำรศึกษำประเทศอินเดียหลำยครั้งที่ผำ่นๆ มำไดร้บัควำมสนใจจำกผูป้กครองและนกัเรียน นักศึกษำ ที่มคีวำม
มัน่ใจว่ำระบบกำรศึกษำของอินเดียทีม่ีคุณภำพจะเป็นพืน้ฐำนที่แข็งแกร่งในกำรศึกษำตอ่ในระดบัที่สูงขึ้นในประเทศ ที่พฒันำแล้ว
ต่ำงๆ รวมท ั้งยงัมอบโอกำสในกำรประกอบอำชพีในประเทศเหล่ำนั้นอีกดว้ย 
          
        นำยซำนจีฟ โบเลีย ผูก้อ่ต ั้งและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั แอฟแฟร์ เอ็กซบิชิ ัน่ แอนด์ มีเดีย จ ำกดั จำกประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
ผูจ้ัดงำนนิทรรศกำรศึกษำประเทศอินเดีย กล่ำวว่ำ “นิทรรศกำรของเรำจะเป็นเวททีี่ครบถว้นสมบูรณ์ส ำหรับผูป้กครองและนักเรียน 
นักศึกษำในประเทศไทยที่จะได้คดัเลือกสถำบนักำรศึกษำโดยตรงกบัเจ้ำหน้ำที่ของแต่ละสถำบนั และยงัเป็นเวททีี่เป็นโอกำสอันดี
ยิ่งที่จะเผยแพร่คุณประโยชน์และคุณภำพของสถำบนักำรศึกษำของอินเดียให้ชำวไทยไดป้ระจกัษ์” 
           
       มีจ ำนวนนกัเรียนไทยที่เดินทำงไปศึกษำต่อในประเทศอินเดียมำกขึ้นสงัเกตไดจ้ำกจ ำนวนวีซำ่นกัเรียนเพือ่ศึกษำในโรงเรียน
ประจ ำ วทิยำลัย และมหำวทิยำลัย ในอินเดียที่เพิ่มสูงขึ้น นำยซำนจีฟ กล่ำวว่ำ “เป็นที่สงัเกตไดช้ดัเจนว่ำ พอ่แม่ผูป้กครองชำวไทยมี
ควำมพถีิพถิันในกำรคดัเลือกสถำบนักำรศึกษำทีดี่ที่สุดใหก้บับตุรหลำนของตน ซึ่งนอกจำกควำมตอ้งกำรให้บตุรหลำนมีทกัษะ
ควำมรูด้้ำนภำษำอังกฤษจะเป็นเหตุผลหลกัประกำรหน่ึงแล้ว กำรศึกษำในประเทศอินเดียยงัมคี่ำใชจ่้ำย ที่ประหยดักว่ำมำกเมือ่
เปรียบเทยีบกบักำรศึกษำในระดับเดียวกนัในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกำหรือบำงสถำบนัในประเทศไทยด้วยซ  ้ำไป” 
           
       สถำบนักำรศึกษำช ัน้น ำในประเทศอินเดียจ ำนวนมำกทีม่ีระบบกำรศึกษำมำตรฐำนโลกจะเขำ้ร่วมในนิทรรศกำรกำรศึกษำ
ต่อประเทศอินเดียในครั้งน้ี ซึ่งจะช่วยใหบ้รรดำพ่อแม่ผูป้กครองชำวไทยรวมท ั้งชำวอินเดียที่มถ่ิีนพ  ำนักในประเทศไทยมีทำงเลือกที่
หลำกหลำยในกำรเขำ้ศึกษำกบัสถำบนัทีไ่ดม้ำตรฐำนระดบัโลก ได้แก่ มสัซรีู อินเตอร์เนชนัแนล สคูล (Mussoorie 

International School), เจเนซสี โกลบอล สคลู (เดลี เอ็นซอีำร์) (Genesis Global School (Delhi NCR), วิดยำ สนั
สกำร์ อินเตอร์เนชนัแนล สคลู (ฟำรีดำบดั) (Vidya Sanskar International School (Faridabad), ยูนิสนั เวลิด์ สคลู (เด
รำดัน) (Unison World School (Dehradan), เจน อินเตอร์เนช ัน่แนล สคลู (บงักำลอร์) (Jain International School 

(Bangalore), กรีนวดู ไฮ (บงักำลอร์) (Greenwood High (Bangalore) และ อินเตอร์เนช ัน่แนล สคูล (ปูเน่) 
(International School Aamby (Pune) เป็นตน้ 
 
       สถำบนัดังกล่ำวจะน ำเสนอหลกัสูตร “ICSE” และ “CBSE” ตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำประเทศอินเดีย 
หลกัสูตรนำนำชำติ อำทิ “IB International Baccalaureate” และหลกัสูตร “IGCSE” โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ รอใหค้  ำปรึกษำและแนะน ำขอ้มลูเพือ่มอบควำมมัน่ใจในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ สำธำรณปูโภคมำตรฐำนระดบัสูง 
ขอ้มลูเกี่ยวกบัทีมคณำจำรย์ผูท้รงคุณวฒุิ, กจิกรรมกลำงแจ้งและกฬีำ ระเบียบกำรแต่งกำย นอกจำกน้ี ยงัมีเจ้ำหน้ำทีร่บัสมคัรเขำ้
เรียนได้ทนัทภีำยในงำน 
           
       นอกจำกนั้น ยงัมทีำงเลือกหลำกหลำยด้ำนหลกัสูตรกำรศึกษำตอ่ ในระดบัปริญญำตรี ปริญญำโท และ ประกำศนียบตัร
วิชำชีพสำขำวชิำต่ำงๆ โดยมหำวทิยำลยัช ั้นน ำที่เขำ้ร่วมนิทรรศกำร อำทิ มหำวิทยำลยั Apeejay Stya, มหำวิทยำลยัชิทกำรำ 
(Chitkara University), มหำวิทยำลยัแอนนำ (Anna University), สถำบนั VIT ที่โด่งดังในด้ำนเทคโนโลยี, และสถำบนั
อชำร์ยำ (Acharya) เป็นตน้ 
           



       เหมำะส ำหรับผูป้กครองของนกัเรียนอำยรุะหว่ำง 6-18 ปี และนกัเรียน และนกัศึกษำ ภำยในงำนจะมกีำรให้ขอ้มลูที่
แสดงถึงควำมแข็งแกร่งของระบบกำรศึกษำในประเทศอินเดีย อำทิ โรงเรียนประจ ำระดบัประถม มธัยมตน้และมธัยมปลำย 
วิทยำลยั และมหำวทิยำลยัที่มกีำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษและใชร้ะบบไอทีหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีคุณภำพ
กำรศึกษำที่เป็นทีย่อมรบัท ัว่โลก มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนกำรสอนแบบหลำกหลำยวฒันธรรมทีจ่ะเปิดโลกทศัน์และมอบ
ประสบกำรณ์ใหก้บันักเรียนนกัศึกษำและค่ำใชจ่้ำยที่สมเหตุสมผลและไม่สูงเกินไป 
           
       นำยซำนจีฟได้ให้เหตุผลทีน่่ำสนใจเพิม่เติมว่ำ “ในขณะที่ท ัว่โลกเชือ่ว่ำกำรศึกษำคอืพลัง กำรศึกษำของประเทศอินเดียคอื
พลังที่แขง็แกร่งมำกขึ้น เห็นได้ว่ำมชีำวอินเดียจ ำนวนมำกที่ประสบควำมส ำเร็จมชีื่อเสียงระดบัโลกในสำขำต่ำงๆ ดูได้จำกรำยชือ่
อภิมหำเศรษฐทีี่จดัอนัดบัโดยนิตยสำรฟอร์บส์ในปี 2011 ดังนั้น ผมเชื่อม ัน่ว่ำนอกจำกกำรเป็นที่ยอมรับใน วงกวำ้ง กำรเชื่อถือ
ได้ในคุณภำพแลว้กำรศึกษำของประเทศอินเดียยงัคุม้ค่ำอีกด้วย” 
           
       นิทรรศกำรกำรศึกษำประเทศอินเดียจัดโดย บริษทั แอฟแฟร์ เอ็กซบิิช ัน่ แอนด์ มีเดีย จำกประเทศอินเดีย โดยที่ผำ่นมำ
บริษทัฯ ได้แนะน ำสถำบนักำรศึกษำกว่ำ 500 สถำบนั ให้เป็นทีรู่ ้จกัแก่ผูเ้ขำ้ชมงำนนิทรรศกำรกำรศึกษำประเทศอินเดียกว่ำ 1 
ล้ำนคนในประเทศไทย เกำหลีใต ้สหรัฐอำหรบัเอมิเรตส์ เนปำล ภูฏำน มำเลเซยี บงักลำเทศ และศรีลังกำ และปัจจบุนัก  ำลังขยำย
สถำนทีจ่ัดงำนไปยงัประเทศต่ำงๆ ในทวปีอฟัริกำและบริเวณอ่ำว 


