
ใน ขณะที่ทวีปต่าง ๆ กินพื้นที่นับล้านไมล์ การศึกษากลับช่วยให้โลกนี้
กลายเป็นชุมชนเดียวกัน University of Oregon มีความพร้อมทั้งในด้าน

เครื่องมือและทักษะที่จำาเป็นเพื่อให้คุณกลายเป็นผู้ที่สามารถสร้างความ
แตกต่างไม่ว่าจะในประเทศของคุณหรือในประเทศอื่น ๆ

ในฐานะนักศึกษานานาชาติที่ UO คุณจะได้เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาจาก
ทั่วสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ อีก 95 ประเทศทั่วโลก คุณจะได้มีโอกาส
แบ่งปันวัฒนธรรมของตนเองและเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ๆ ของเพื่อนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย UO ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 
เรามีโปรแกรมการสอนกว่า 269 หลักสูตร และองค์กรสำาหรับนักศึกษากว่า 
250 องค์กร เช่น สมาคมนักศึกษานานาชาติ และองค์กรอื่น ๆ ตามกลุ่ม
วัฒนธรรมและเชื้อชาติต่าง ๆ

UO ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ในระดับสากล 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้

ระดับความน่าเชื่อถือด้านวิชาการ
University of Oregon ได้รับการยกย่องอย่างต่อเนื่องในความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ แนวทางการศึกษาโดยรวม และความรับผิดชอบระดับโลก

• ติดอันดับ 8 % แรกของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ (ประจำาปี 2012 U.S. News 
and World Report)

• ติดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการวิจัยของสหรัฐฯ (ประจำาปี 2012 
นิตยาสาร Forbes )

• College of Education: หลักสูตรอันดับสองเทียบกับสถาบันระดับบัณฑิต
ศึกษาของรัฐท้ังหมดในสหรัฐฯ และอันดับสามในกลุ่มหลักสูตรการศึกษา
ภาคพิเศษ (ประจำาปี 2013 U.S. News and World Report)

• ติดอันดับ 20 สถาบันด้านสถาปัตยกรรมยอดเย่ียมของสหรัฐฯ (ประจำาปี 
2013 DesignIntelligence)

• ติดอันดับที่ 13 ในนิตยาสาร Sierra ประจำาปี 2012 หัวข้อสถานศึกษาท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

เกี่ยวกับเมืองยูจีน
UO เปิดการเรียนการสอนในเมืองยูจีน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ
รัฐโอเรกอน เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นในด้านศิลปะและกิจกรรมกลาง
แจ้ง เมืองยูจีนอยู่ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกประมาณหนึ่ง
ชั่วโมง ทางฝั่งตะวันออกเป็นแนวเขาที่ใช้สำาหรับเป็นลานสกี นักศึกษา
สามารถเลือกเล่นกีฬาหรือทำากิจกรรมผ่อนคลายอ่ืน ๆ มากมายในบริเวณใกล้ 

ๆ กับบริเวณมหาวิทยาลัย พอร์ตแลนด์ซ่ึงเป็นเมืองแห่งศิลปะการแสดงและ
เป็นแหล่งรวมศิลปินเป็นจำานวนมากอยู่ห่างจากยูจีนไปทางตอนใต้ประมาณ
สองช่ัวโมง อากาศท่ีเมืองน้ีกำาลังพอเหมาะ คุณจึงสามารถทำากิจกรรมกลาง
แจ้งได้เกือบตลอดท้ังปี admissions.uoregon.edu/original

บริการที่พัก
ทางมหาวิทยาลัยที่มีพักสำาหรับนักศึกษาจัดไว้ให้ คุณสามารถเลือกพักใน
ที่พักของมหาวิทยาลัยหรือเลือกพักในอพาร์ตเมนท์หรือบ้านเช่าซึ่งอยู่ใกล้ 
ๆ กันได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังคุณยังสามารถเลือกรับประทาน
อาหารที่หลากหลายได้ในบริเวณมหาวิทยาลัย กับความสะดวกที่พร้อม
สรรพใกล้ตัวคุณทั้งในการเดินทางไปเรียนหรือโอกาสในการได้อยู่ใกล้ชิด
กับเพื่อนฝูง ที่พักของทางสถาบันมีจำานวนจำากัดและไม่สามารถรับประกัน
ว่าจะสามารถจัดหาให้ได้ทุกเวลา กรุณาแจ้งเรื่องขอที่พักในมหาวิทยาลัย
ไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ที่พักที่ต้องการ 
housing.uoregon.edu

ความปลอดภัยที ่UO

ฝ่ายความปลอดภัยของ UO (UOPD) ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับการดูแล
พ้ืนท่ีให้มีความปลอดภัยและเป็นกันเองสำาหรับทุกคน ท้ังในมหาวิทยาลัย
หรือในบริเวณโดยรอบ นักศึกษาสามารถอุ่นใจได้กับเจ้าหน้าท่ีของ UOPD 
ท่ีสามารถติดต่อได้ผ่านตู้โทรศัพท์ท่ีมีอยู่ตามจุดต่าง ๆ ท่ัวมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ีเรายังมีระบบความปลอดภัยท่ีทันสมัยครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีในกรณี
ฉุกเฉิน ซ่ึงสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเวรยามคอยตรวจตรา ยู
จีนถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภัยและมีผู้คนท่ีเป็นมิตร มีอัตราการก่อ
คดีอาชญากรรมท่ีต่ำากว่าค่าเฉล่ียของท้ังประเทศ safetyweb.uoregon.edu

2013–14 ค่าใช้จ่ายสำาหรับนักศึกษานานาชาติ

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ .................................................$30,048

ค่าท่ีพักและอาหาร ..........................................................................................$12,981

ค่าประกันสุขภาพ .................................................................................................$1,170

ค่าใช้จ่ายท้ังหมด ..............................................................................................$44,199

ทุนการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาจัดให้หลากหลายช่องทาง ดู
รายละเอียดกำาหนดเวลา ขอแบบฟอร์มการสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ผ่านระบบออนไลน์ 
admissions.uoregon.edu/intlscholarships

โอกาสที่มีอยู่อย่างไม่จำากัด 
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กำาหนดเวลายื่นขอทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย ......................... ........15 มกราคม
ทุนการศึกษานานาชาติ  ................................................................ 15 มกราคม

The International Dean’s Excellence Award (IDEA) : 
ทุนการศึกษาพิเศษ- เป็นค่าเล่าเรียนบางส่วน ปีละประมาณ 
$6,000–$8,000 ซึ่งสามารถยื่นขอได้ซ้ำาตามผลการเรียน ไม่
ต้องยื่นสมัคร

ทุนการศึกษาเพื่อการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ: 
สิทธิพิเศษในการขอยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนพิจารณาจาก
กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ทุนการศึกษา 9,000–27,000 ทุน
ซ่ึงสามารถย่ืนขอซ้ำาได้ ทุนละประมาณ $6,000 ถึง $20,000 ต่อปี

ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่ขัดสนหรือมีผลการเรียน
ที่ดี: ทุนการศึกษา 15–20 ทุนซึ่งจะมอบให้เป็นประจำาทุกปี
สำาหรับนักศึกษานานาชาติที่ขัดสนหรือมีผลการเรียนดี

Work-study Awards: ทุกๆ ปี รางวัล work-study awards จำานวน 
80-100 รางวัล มูลค่าตั้งแต่ $500 ถึง $6,000 ถูกมอบให้แก่นักศึกษา
นานาชาติที่ขัดสน คุณสามารถทำางานไปพร้อมกับการเรียนปกติระหว่าง
ช่วงปีการศึกษาผ่านช่องทางที่จัดไว้ให้เหล่านี้

สมัครเข้าเรียน
กรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้เพื่อรับพิจารณาเข้าเรียนที่ UO:

• การสมัครและค่าธรรมเนียม: ดูรายละเอียดการสมัครและค่าใช้จ่ายสำาหรับ
นักศึกษาต่างชาติได้ท่ี admissions.uoregon.edu/international/apply.

• เอกสารหลักฐานด้านการศึกษา:  ระเบียนผลการเรียนของทางโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเดิม สำาเนาตัวจริงซ่ึงออกจากทางโรงเรียนหรือสถาบันการ
ศึกษาบรรจุในซองปิดผนึก โดยจะต้องมีตราประทับของทางการหรือสถาบัน 
และมีลายเซ็นของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง หากทรานสคริปต์ของคุณไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ กรุณาส่งสำาเนาเอกสารต้นฉบับพร้อมฉบับแปลรับรองเอกสาร
ใส่ซองปิดผนึก พร้อมเซ็นรับรองโดยผู้แปลท่ีได้รับอนุญาต ห้ามส่งทราน
สคริปต์ทางแฟกซ์หรือทางอีเมล

• คะแนนประเมินทักษะภาษาอังกฤษ:

    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ..............500
    TOEFL ทดสอบทางอินเทอร์เน็ต ................................................................61
  International English Language 
             Testing System (IELTS).....................................................................6.0

    หากคุณไม่ผ่านเง่ือนไขการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ สามารถย่ืนสมัคร
เข้าเรียนภายใต้เง่ือนไขพิเศษได้ 

 admissions.uoregon.edu/conditional

• คะแนน SAT และ ACT คุณไม่จำาเป็นต้องส่งคะแนน SAT หรือ ACT เว้นเสีย
แต่ว่าคุณสมัครเข้า School of Architecture และ Allied Arts หรือ Robert 
Donald Clark Honors College  

• จดหมายแสดงเจตจำานงค์ส่วนตน และ จดหมายรับรอง: กรุณาแนบเอกสาร
เหล่าน้ีหากผลการเรียนของคุณได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องใดๆ

กำาหนดเวลาในการยื่นสมัคร
ฤดูใบไม้ร่วง 2014
นักศึกษานานาชาติใหม่ ...................................................................15 มกราคม
นักศึกษาโอนย้ายทั้งหมด ................................................15 พฤษภาคม
ฤดูหนาว 2015
นักศึกษาปีแรกและนักศึกษาโอนย้ายทั้งหมด ...........15 ตุลาคม
ฤดูใบไม้ผลิ 2015
นักศึกษาปีแรกและนักศึกษาโอนย้ายทั้งหมด ...............1 มีนาคม
ฤดูร้อน 2015
นักศึกษาปีแรกและนักศึกษาโอนย้ายทั้งหมด ...............1 มีนาคม

หลักสูตรบางหลักสูตรอาจมีกำาหนดเวลายื่นสมัครและเงื่อนไขเฉพาะ 
admissions.uoregon.edu/deptdeadlines

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่:                 Office of Admissions
 1217 University of Oregon
 Eugene OR 97403-1217
 USA
เบอร์โทรศัพท์: +1 541-346-3201
อีเมล:                uoglobal@uoregon.edu
เว็บไซต์: admissions.uoregon.edu/international
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