
การสมัครเข้าเรียน

 นักศึกษาควรวางแผนสําหรับการเรียนต่อสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 1 ปี การติดต่อ
สถานศึกษานั้น ผู้สมัครสามารถดําเนินการได้เอง โดยขอใบสมัครไปที ่Office of 
Admission ของมหาวิทยาลัย พร้อมระบุว่าต้องการสมัครสาขาใด 
 ในยุคของคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต แต่ต้อง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และดําเนินการทุกขั้นตอนตามที่สถานศึกษากําหนด ใบสมัครจะไม่
ได้รับการพิจารณาถ้าทางสถาบันไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
        หลังจากที่ส่งจดหมายหรือแบบฟอร์มขอใบสมัครไปยังสถานศึกษา ประมาณ 3-6 
สัปดาห์ นักศึกษาควรจะได้รับการติดต่อกลับมาจากสถานศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งราย
ละเอียดและใบสมัครขั้นต้น (Preliminary Form) มาให้ ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดที่ส่ง
มา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ โดยเฉพาะเรื่องการส่งเอกสารที่สถานศึกษา
ต้องการให้ถึงสถานศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครหรือนักศึกษาอาจติดต่อตัวแทนสถาบันที่เป็น
สมาชิกชมรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อขอคําแนะนําและความช่วยเหลือในการ
สมัครเพื่อให้ช่วยเหลือได้

ปีการศึกษา จะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ
ระบบ Semester ใน 1 ปีการศึกษาจะมี 2 semesters และ 1 summer เรียน 
Semester ละ 16 สัปดาห์
 - Fall Semester สิงหาคม – ธันวาคม
 - Spring Semester มกราคม – พฤษภาคม
 - Summer Session มิถุนายน – สิงหาคม
ระบบ Quarter ใน 1 ปีการศึกษาจะประกอบด้วย 4 Quarters เรียน Quarter ละ 10 
สัปดาห์
 - Fall Quarter กันยายน – ธันวาคม
 - Winter Quarter มกราคม - มีนาคม
 - Spring Quarter เมษายน – กลางมิถุนายน
 - Summer Quarter กลางมิถุนายน – สิงหาคม

ระบบ Trimester 
 - First Trimester กันยายน – ธันวาคม
 - Second Trimester มกราคม – เมษายน
 - Third Trimester พฤษภาคม – สิงหาคม

ระบบ 4-1-4 เป็นระบบใหม ่แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ เรียกว่า 
Interim เพื่อให้นักศึกษาไปค้นคว้าด้วยตนเอง หรือออก Field Trip
 - Fall Semester สิงหาคม – ธันวาคม
 - Interim มกราคม
 - Spring Semester กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ข้อกําหนดในการสมัครเรียน



 ระดับมัธยมศึกษา ใบรายงานผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และจดหมายรับรอง
ความประพฤต ิ(ถ้ามี)
 ระดับปริญญาตรี  ในระดับปริญญาตรีนักศึกษาจะต้องมีผลสอบ TOEFL 500 ผู้
สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี และมีผลสอบ TOEFL 550  

 ระดับปริญญาโท  นักศึกษาที่จะสมัครสอบ จะต้องมีผลสอบ TOEFL 550 หาก
สมัครเรียน MBA จะต้องยื่นผลสอบ GMAT และใบบางสาขา เช่น Communication, 
Engineering จะต้องยื่นผลสอบ GRE ด้วย ถ้าเป็นการสมัครระดับปริญญาโทหรือเอก 

 ปริญญาเอก  จบปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์การ

ทํางาน แจ้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเรียงความประวัติส่วนตัวและเหตุผลในการศึกษา และจะ
ต้องต้องเขียนขอใบสมัคร ไปที ่Graduate School Admissions Office หรือ 
Chairman ของคณะหรือแผนกที่ต้องการเรียน 

เอกสาร และขั้นตอนการสมัครเรียน
1. หาข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกวิชาและสถาบันที่จะเรียน 
2. จัดเตรียมเอกสารสําหรับสมัครเรียนดังนี้

สมัครเรียนภาษาอังกฤษ
- ค่าสมัครตามที่สถาบันกําหนด ชําระด้วยบัตรเครดิต หรือแบงค์ดร๊าฟสั่งจ่ายชื่อ
สถาบัน
- จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร หน่วยเงินแปลงจากเงินบาท 
เป็นดอลล่าร์สหรัฐ
- สําเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้า
มี)

สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาบัตรอื่นๆ 
 - ค่าสมัครตามที่สถาบันกําหนด ชําระด้วยบัตรเครดิต หรือแบงค์ดร๊าฟสั่งจ่ายชื่อ
สถาบัน
 - จดหมายรับรองการเงินจากทางธนาคาร หน่วยเงินแปลงจากเงินบาทเป็นดอลล่า
ร์สหรัฐ
 - สําเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป และหน้าที่มีการขอเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้า
มี)
 - ใบผลการเรียน (Transcript) บางสถาบันอาจต้องการให้ปิดผนึกมาจากทาง
มหาวิทยาลัย
 - จดหมาย Letter of Recommendation 3 ฉบับ
 - สําเนาผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ให้ทางศูนย์สอบส่งผลตัวจริงโดยตรงไปที่



มหาวิทยาลัย)
 - สําเนาผลสอบ GMAT (ในกรณีที่สมัคร MBA) หรือสําเนาผลสอบ GRE (กรณี
สมัครเรียนสาขา 
 Communication, Engineering และ Science) ทางศูนย์สอบส่งผลตัวจริงไปที่
มหาวิทยาลัยโดยตรง
- จดหมายรับรองการทํางาน และ Resume
- จดหมายแสดงเจตน์จํานงที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชานั้นๆ (Statement of 
Purpose)

Note: เอกสารในการสมัครเรียนทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ตัวจริง
เท่านั้น

3. กรอกใบสมัครเรียน (Application Form) และใบจองที่พักของสถาบันที่เลือกเรียน 
พร้อมแนบเอกสารการสมัคร และชําระค่าสมัครผ่านทาง EdNet
4. รอ I-20  และ จดหมายตอบรับจากทางสถาบันประมาณ 1-2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ให้
เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยื่นขอวีซ่าต่อไป
5. เมื่อได้รับ I-20 และจดหมายตอบรับจากทางสถาบัน ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี ้
  • ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ 
  • ค่าจัดหาที่พัก ค่าที่พัก 
  • ค่าจัดรถไปรับที่สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. ทําเรื่องนัดสัมภาษณ์โดยทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน call centre ของสถานทูต โดยชําระ
ค่าธรรมเนียม และค่าวีซ่า
    ตามที่กําหนด
7. ไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย เวลาเปิดทําการวันจันทร์ – 
ศุกร์ ระหว่างเวลา 
     7.00 – 10.00 น. 
8. เมื่อวีซ่านักศึกษาอนุมัติแล้ว ขอให้แจ้งกําหนดวันและเวลาในการเดินทางเพื่อซื้อตั๋ว
เครื่องบิน ยืนยันเรื่องที่พัก โดยแจ้งรายละเอียดให้ EdNet เพื่อจัดบริการรถรับที่สนามบิน
ปลายทาง
8. ชําระค่าใช้จ่าย 2-4 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง โดยชําระด้วยบัตรเครดิต โอนเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร 
หรือซื้อแบงค์ดร๊าฟตามแต่ละสถาบันจะกําหนด


