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สำาหรับนักศึกษานานาชาติ



24,181
ยอดการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น

20,569
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

3,612
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ใบสมัครนานาชาติ พ.ศ. 2557

นึกศึกษาปี
หนึ่ง

การโอนย้าย ยอดรวม

2,853

1,503

437

634

379

219

3,487

1,882

656

ผู้สมัครเข้าศึกษา

ที่รับเข้าศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียน

จีน

คูเวต

อินเดีย

ฮ่องกง

ญี่ปุ่น

ไต้หวัน

เกาหลีใต้

ซาอุดิอาระเบีย

แคนาดา

บราซิล

10 อันดับแรก ประเทศที่มีนักศึกษามาเรียนมากที่สุด

ระยะทางจากยูจีนถึงเมืองสำาคัญๆ ในสหรัฐฯ

ซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน 
247 ไมล์  398 กม.

พอร์ทแลนด์ รัฐโอเรกอน 
100 ไมล์  161 กม.

ยูจีน

ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย  
441 ไมล์ 710 กม.

ลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย 
739 ไมล์ 1,189 กม.

เดนเวอร์ รัฐโคโลราโด 
975 ไมล์  1,569 กม.

ชิคาโก รัฐอิลินอยส์
1,788 ไมล์  2,878 กม.

วอชิงตัน ดี.ซี. 
2,925 ไมล์ 4,706 กม.

นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก  
3,025 ไมล์  4,867 กม.



โปรแกรมการศึกษาที่อยู่ใน 20 
อันดับแรกหรือ 20 เปอร์เซ็นต์
แรก
สถาปัตยกรรม: การออกแบบที่ยั่งยืน
ชีววิทยา
ความผิดปกติในการสื่อสาร
วรรณคดีเปรียบเทียบ
แนวทางแก้ไขความขัดแย้งและข้อพิพาท
การศึกษา 
ความเป็นผู้นำาทางการศึกษา
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ธรณีวิทยา
ภูมิศาสตร์
สถาปัตยกรรมภายใน
การวิจัยและการเขียนเชิงกฎหมาย
คณิตศาสตร์
ฟิสิกข์
จิตวิทยา
การตลาดกีฬา
แบบแผนปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน

18:1
อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์

19
ขนาดชั้นเรียน 

มัธยฐาน

71%
นักศึกษา 1–25 คน

25%
นักศึกษา26–100 คน

4%
101 คนหรือ

มากกว่า

ชั้นเรียนระดับปริญญาตรี

ขนาดชั้นเรียน

ประเภทชั้นเรียน 
(ขนาดมัธยฐาน)

การบรรยาย

การอภิปราย

ห้องปฏิบัติการ*

กิจกรรม*

การสัมนา  
การศึกษาโดยอิสระ และการวิจัยราย
บุคคล

22

22

19

15

03
 * คณาจารย์ในคณะดูแลการ
สอนในห้องปฏิบัติการและส่วน
การอภิปรายทั้งหมดโดยตรง

94%
ผู้ที่ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยโอเร
กอนที่ได้งานหรือลงทะเบียนเรียนใน
โปรแกรมทางการศึกษาหนึ่งปีหลัง
จากจบการศึกษา

นักศึกษานานาชาติปี
หนึ่งที่กลับมาเรียนในชั้น
ปีที่สอง 89%

ชั้นเรียนระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด
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าร สมาชิก AAU* 

อันดับ
สูงสุด 

2% แรก
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ

แหล่งท่ีมา: ASSOCIATION OF AMERICAN UNIVERSITIES, US NEWS AND WORLD REPORT, DESIGN 
INTELLIGENCE, NATIONAL RESEARCH COUNCIL

*สมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน
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+1 541-346-3201         UOGLOBAL@UOREGON.EDUadmissions.uoregon.edu/international

ประเภทสโมสรของมหาวิทยาลัยโอเรกอน: ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาบนพื้นฐานความเชื่อหลักคริสต์ศาสนธรรม 
กฎหมายระดับบัณฑิตศึกษา ด้านระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สื่อ ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านอื่นๆ ด้าน
การแสดง ด้านการเมือง ด้านอาชีพ ด้านสันทนาการ หอพักสำาหรับนักศึกษา การเรียนรู้ในการให้บริการ สภานักศึกษา 
 
สโมสรและกีฬาภายในมหาวิทยาลัย: สกีลงเขา แบดมินตัน เบสบอล การตกปลากะพง การปีนเขา คริกเก็ต การขี่จักรยาน การเต้นรำา กีฬากอล์ฟ
โดยจานร่อน ขี่ม้า ฟันดาบ ฮ็อกกี้น้ำาแข็ง เค็นโด ลาครอส นอร์ดิก สกี แร็กเก็ตบอล  กิจกรรมท้าทายคนเฝ้าอุทยาน พายเรือ รักบี้ วิ่ง แล่นเรือ สโนว์
บอร์ด ฟุตบอล ซอฟต์บอล วินด์เซิร์ฟ ว่ายน้ำา ปิงปอง เทนนิส ไตรกีฬา กีฬาสุดขีด วอลเลย์บอล โปโลน้ำา วูซู

สโมสรและองค์กร

9
หอพักสำาหรับนักศึกษา

ประเภทห้อง 25 ประเภท

80%
จากนักศึกษาปีหนึ่งจำานวน คน 

ที่พักอาศัยในวิทยาเขต

10
สถานที่รับประทานอาหาร

ในวิทยาเขต

4 ปี
เวลาเฉลี่ยจนถึงศึกษาจบ 

รวมอีกหนึ่งเทอม

วิชาเอกที่เป็นที่นิยมสูงสุด 10 อันดับแรก
ในบรรดานักศึกษานานาชาติ

การบัญชี
การบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ทั่วไปเพื่อรากฐานทางการศึกษา
วารสารศาสตร์
คณิตศาสตร์
จิตวิทยา
ไม่ได้แจ้ง

AMAZON
COLUMBIA SPORTSWEAR
DELOITTE
GENENTECH
GOOGLE
HEWLETT-PACKARD
IBM
INTEL
KAISER PERMANENTE
MICROSOFT
NIKE
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES
WELLS FARGO
WIEDEN AND KENNEDY
ZGF ARCHITECTS LLP

บริษัทชั้นนำาที่ศิษย์เก่าทำางาน

admissions.uoregon.edu/safety

มหาวิทยาลัยโอเรกอนมุ่งมั่นที่จะจัดหา
สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยและ
เรียนรู้ที่ปลอดภัยและมั่นคงสำาหรับ
นักศึกษาทุกคน กรมตำารวจประจำามหา
วิทยาลัยโอเรกอน (UOPD) ตรวจตรา
วิทยาเขตที่เหมือนสวนสาธารณะขนาด 
295 เอเคอร์ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่
โดยรอบโดยทางเท้า จักรยาน และ
รถยนต์ UOPD ปรากฏตัวในวิทยาเขต
เพื่อเป็นการปรามอาชญากรรม และ
เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัย
ส่วนบุคคลและความปลอดภัยของ
อาคาร

หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับคน
ทุกเพศมากที่สุดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 
เป็นต้นมา ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของ
วิทยาเขต

ความหลากหลาย

38%
จากบรรดานักศึกษาปีหนึ่งที่เข้าใหม่ 
ชั้นเรียนนั้นมีความหลากหลาย (27% 
เป็นนักศึกษาชนเผ่าพันธุ์กลุ่มน้อย
ในประเทศ  
11% เป็นนักศึกษานานาชาติ)

admissions.uoregon.edu/open/resources

สถาบันที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมซึ่งมุ่งมั่นในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการปฏิบัติตามรัฐบัญญัติชาวอเมริกันที่มีความพิการ เอกสารตีพิมพ์ฉบับนี้จะจัดทำาขึ้นในรูปแบบที่เข้าถึงได้เมื่อ
ร้องขอ ©2015 University of Oregon MC0815 205ik THAI

ความปลอดภัย



การเยี่ยมเยือน
ช่วงการบรรยายข้อมูลและทัวร์จัดขึ้นในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตลอดทั้งปี ยื่นรายการต่อไปนี้เพื่อรับการพิจารณาสำาหรับการรับเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโอเรกอน:

• ขอใบสมัครสำาหรับนักศึกษานานาชาติได้ที่ admissions.uoregon.edu/apply 

• ประกาศนียบัตรทางการศึกษา: ยื่นใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการสำาหรับโรงเรียนมัธยมหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่คุณได้เข้าศึกษา เอกสารฉบับจริงออกให้โดย
โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณโดยตรง ยื่นเอกสารฉบับจริงในซองปิดผนึกโดยมีตรา
ประทับอย่างเป็นทางการหรือตราของสถาบันและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ที่สมควร ถ้าใบรับรองผลการ
เรียนของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ส่งสำาเนาเป็นภาษาต้นฉบับและเตรียมเอกสารแปลที่ได้รับการรับรอง
ในซองที่ปิดผนึกโดยผู้แปลที่ได้รับการรับรอง การส่งโทรสารหรืออีเมลใบรับรองผลการเรียนนั้นไม่เป็น
ที่ยอมรับ 

• ข้อกำาหนดความสามารถในภาษาอังกฤษขั้นต่ำา: 

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาสำาหรับนักศึกษานานาชาติ (AEIS) คือโปรแกรมของมหาวิทยาลัยสำาหรับ
นักศึกษานานาชาติที่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่สามารถใช้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เพื่อช่วยให้มั่นใจ
ว่าพวกเขาจะประสบความสำาเร็จทางการศึกษา  aei.uoregon.edu/aeis

• คะแนน SAT และ ACT: นักศึกษานานาชาติไม่จำาเป็นต้องยื่นคะแนน SAT หรือ ACT นอกเสียจากว่าจะ
เป็นการสมัครเข้าวิทยาลัยสถาปัตยกรรมและสหศิลปะหรือวิทยาลัยคลาร์ก ออนเนอร์ส การยื่นคะแนน 
SAT หรือ ACT อาจเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาและสิทธิที่จะได้รับทุนการศึกษา 

• หนังสือแนะนำาตัวเองและจดหมายรับรอง: แนบเอกสารเหล่านี้ถ้าผลการเรียนของคุณได้รับผลกระทบ
จากเหตุขัดข้อง 

วิธีการรับเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสำาหรับ พ.ศ. 2558-2559
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม   $32,550

ที่พิจารณาจากการลงทะเบียนเรียนตามปกติระดับปริญญาตรีที่ 15 หน่วยกิตต่อเทอม  

(45 หน่วยกิตต่อปี)

ที่พักในมหาวิทยาลัย   $11,430

ห้องพักคู่มาตรฐานพร้อมแผนมื้ออาหารมาตรฐาน

หนังสือและอุปกรณ์   $1,068

ค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำาหนดสำาหรับหลักสูตรที่ลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   $2,382

ค่าใช้จ่ายนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปนิสัยในการใช้จ่ายส่วนตัว

ประกันสุขภาพ   $1,734

ยอดรวมที่ประมาณการไว้    $49,164

visit.uoregon.edu

admissions.uoregon.edu/apply

สมัครเข้าศึกษาต่อ
กรอกใบสมัครทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่น pdf

กำาหนดเวลา 

กำาหนดเวลาการดำาเนินการแต่เนิ่นๆ (EA) 
สำาหรับการสมัครเข้าศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง  

1 พฤศจิกายน
ภาคปกติ 

15 มกราคม

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งและนักศึกษาโอน
ย้ายทั้งหมด 

15 ตุลาคม

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งและนักศึกษาโอน
ย้ายทั้งหมด 

1 กุมภาพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งและนักศึกษาโอน
ย้ายทั้งหมด 

1 มีนาคม

นักศึกษาโอนย้าย 

15 พฤษภาคม

ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2559

ฤดูหนาว พ.ศ. 2560

ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2560

ฤดูร้อน พ.ศ. 2560 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
AEIS 

การสอบ จำาเป็นต้องเข้าสอบ AEIS

88–120 

575–677

7.0–9.0

—

—

61–87

500–574

6.0–6.5

480 CR

20 ภาษาอังกฤษ

TOEFL (การสอบทางอินเทอร์เน็ต)

TOEFL (เอกสาร)

IELTS

SAT

ACT



หากต้องการขอรับทุนค่าเล่าเรียนของ ICSP สมัครเข้าศึกษาต่อและยื่นใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับ
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ทุนการศึกษาสำาหรับการเริ่มต้นเรียนของ ICSP น้ันมอบให้
โดยอัตโนมัติแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศจีนหรือฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ที่ได้
รับทุนค่าเล่าเรียนของ ICSP ด้วยเช่นกัน

ความจำาเป็นทางการเงิน ผลการเรียนที่ดี และความสามารถใน
การนำาเสนอต่อกลุ่มคนหลากหลาย

admissions.uoregon.edu/intlscholarships$9,000–$32,000โปรแกรมการบริการด้านวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ (ICSP)

มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสาร
ประกอบการสมัครรับเข้าศึกษาทั้งหมด รวมทั้งคะแนนสอบ จะต้องได้รับภายในวันที่ 
15 กุมภาพันธ์

ผลการเรียนเฉลี่ย 3.80 หรือสูงกว่าจากคะแนนเต็ม 4.00 และ
คะแนนรวมการอ่านและคณิตศาสตร์ SAT ท่ี 1190 หรือ ACT ท่ี 
26 หรือมากกว่า

financialaid.uoregon.edu$9,000SUMMIT*

มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสาร
ประกอบการสมัครรับเข้าศึกษาทั้งหมด รวมทั้งคะแนนสอบ จะต้องได้รับภายในวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 

ผลการเรียนเฉลี่ย 3.60 หรือสูงกว่าจากคะแนนเต็ม 4.00 และ
คะแนนรวมการอ่านและคณิตศาสตร์ SAT ท่ี 1150 หรือ ACT ท่ี 
25 หรือมากกว่า

financialaid.uoregon.edu$4,000APEX*

admissions.uoregon.edu/intlscholarshipsสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม การสมัครเพื่อทำางานและศึกษาต่อภายใน
วันที่ 15 เมษายน

มอบให้โดยพิจารณาจากความต้องการทางการเงินของนักศึกษา $500–$6,000โปรแกรมทำางานและศึกษาสำาหรับ
นักศึกษานานาชาติ

admissions.uoregon.edu/intlscholarshipsสมัครเข้าศึกษาต่อและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสาร
ประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

สำานักกิจการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยโอเรกอนมอบทุน
การศึกษาเป็นเงินสดซึ่งต้องแข่งขันกันหลายทุนให้แก่นักศึกษา
นานาชาติในแต่ละปี สิทธิที่จะได้รับเลือกนั้นแตกต่างกันไป 

$1,000–$10,000ทุนการศึกษาที่บริจาคเพื่อกิจการ
ระหว่างประเทศ

มอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยคลาร์ก ออนเนอร์ส 
ภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 

นักศึกษานานาชาติที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐฯ ท่ีได้รับการตอบรับให้
เข้าศึกษาในวิทยาลัยคลาร์ก ออนเนอร์ส 

honors.uoregon.eduแตกต่างกันทุนการศึกษาจากตระกูล 
Shephard สำาหรับนักศึกษา
นานาชาติ

ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษานานาชาติ

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยโอเรกอน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

กำาหนดเวลาและรายละเอียด

กำาหนดเวลาและรายละเอียด

สิทธิที่จะได้รับเลือก

สิทธิที่จะได้รับเลือก

รางวัล

รางวัล เว็บไซต์

เว็บไซต์

*  นักศึกษาจะสามารถรับทุนการศึกษาต่อไปนี้ได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น: IDEA Summit หรือ Apex admissions.uoregon.edu/intlscholarships

$1,685,414
ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น
ที่ชำาระใน พ.ศ. 2557-2558 
ให้แก่นักศึกษานานาชาติ
ระดับปริญญาตรียกเว้นการ

แลกเปลี่ยน

admissions.uoregon.edu/intlscholarshipsมอบให้โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 มกราคม เอกสาร
ประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องได้รับภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้ที่ได้
ประกาศนียบัตร IB ฉบับเต็มจะได้รับทุนสูงสุดจากโปรแกรม IDEA เป็นเงิน 8,000 
เหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนได้รับผลของประกาศนียบัตร IB อย่าง
เป็นทางการจาก IBO

ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนที่พิจารณาจากผลการเล่าเรียนที่ดีซึ่งมอบ
ให้แก่ผู้สมัครนานาชาติรายใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน)

$6,000–$8,000รางวัลความเป็นเลิศ นานาชาติของ
คณบดี (IDEA)* 


