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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

รวบรวมข้อมูล

1
ข้อมูลทั่วไป

เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที่อยากเรียน
ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

2
คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาเรียน
ระดับภาษาที่จำเป็ น การเรียนภาษา
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เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร
วิธีสมัครเรียน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที่จำเป็ น
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ส่งเอกสาร

เตรียมตัวเดินทาง
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ต
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เดินทาง
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USA
ศึ ก ษ า ต่ อ อ เ ม ริ ก า

ทำไมควรเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา
อะไรคือสาเหตุที่นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกแสวงหาโอกาสมาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา? เหตุใดนักเรียนที่เรียนจบ
จากอเมริกาจึงมีโอกาสมากกว่าในการเข้าทำงานในองค์กรที่ดีกว่า? เราต้องย้อนมามองว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศ
ให้อะไรกับเราบ้าง การเรียนต่อต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งเป็ นมหาอำนาจทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการ
ศึกษาชั้นนำของโลก หมายความว่าคุณจะได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง และได้มีประสบการณ์ศึกษาในระบบ
การศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งรองรับเทคโนโลยีและการวิจัยชั้นนำของโลก นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปั ญหา เรียนรู้
ข้อมูลเชิงลึกในสาขาของคุณ คุณจะได้รับโอกาสที่มากกว่าในทุกๆ ด้าน
การศึกษาในอเมริกาไม่เพียงจะได้รับปริญญาซึ่งเป็ นตัวรับรองความสำเร็จทางการศึกษาของคุณ แต่คุณยังจะ
ได้รับประสบการณ์ชีิวิต ได้ท้าทายประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึ กความกล้าหาญและความอดทนในการดำรงชีวิตในประเทศที่
ต้องใช้ภาษาต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคยเป็ นหลัก บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญมากกว่าปริญญาของคุณเสียอีก
การใช้ชีวิตในอเมริกาซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชื้่อชาติ หมายความว่าคุณจะได้พบกับผู้คนที่
หลากหลายและเป็ นมิตร รับรองว่าชีวิตประจำวันของคุณจะเต็มไปด้วยสีสัน อเมริกาเต็มไปด้วยสิ่งแปลกใหม่ให้ค้นหา
ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี เทคโนโลยีทันสมัย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมายรอคุณอยู่ มันจะเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ
ของคุณ รับรองว่าคุณจะกลับประเทศไทยโดยเปลี่ยนไป มั่นใจมากขึ้น เปิ ดกว้างและมีความรู้มากขึ้น
เราหวังให้คุณใช้คู่มือฉบับนี้เพืิ่อเริ่มต้นการเดินทางในอเมริกาของคุณ เป็ นแนวทางและช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะ
ไปเรียนที่ไหนในฐานะนักเรียนต่างชาติ
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source: https://ontheworldmap.com/usa/us-map-2200.jpg
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รัฐและเมืองหลวงของรัฐในอเมริกา
STATES : รัฐ

เมืองหลวง

STATES : รัฐ

เมืองหลวง

DISTRICT OF COLUMBIAดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย

WASHINGTON วอชิงตัน

26..MONTANA รัฐมอนนา

HELENA เฮเลนา

1.ALABAMA รัฐแอละแบมา

MONTGOMERY มอนต์กอเมอรี

27.NEBRASKA รัฐเนแบรสกา

LINCOLN ลิงคอล์น

2.ALASKA รัฐอะแลสกา

JUNEAU จูโน

28.NEVADA รัฐเนวาดา

CARSON CITY คาร์สันซิตี

3.ARIZONA รัฐแอริโซนา

PHOENIX ฟิ นิกซ์

29.NEW HAMPSHIRE รัฐนิวแฮมป์ เชียร์

CONCORD คองคอร์ด

4.ARKANSAS รัฐอาร์คันซอ

LITTLE ROCK ลิตเทิลร็อก

30.NEW JERSEY รัฐนิวเจอร์ซีย์

TRENTON เทรนตัน

5.CALIFORNIA รัฐแคลิฟอร์เนีย

SACRAMENTO แซคราเมนโต

31.NEW MEXICO รัฐนิวเม็กซิโก

SANTA FE แซนตาเฟ

6.COLORADO รัฐโคโลราโด

DENVER เดนเวอร์

32.NEW YORK รัฐนิวยอร์ก

ALBANY ออลบานี

7.CONNECTICUT รัฐคอนเนคทิคัต

HARTFORD ฮาร์ตฟอร์ด

33.NORTH CAROLINA รัฐนอร์ทแคโรไลนา

RALEIGH ราลี

8.DELAWARE รัฐเดลาแวร์

DOVE โดเวอร์

34.NORTH DAKOTA รัฐนอร์ทดาโคตา

BISMARCK บิสมาร์ก

9.FLORIDA รัฐฟลอริดา

TALLAHASSEE แทลลาแฮสซี

35.OHIO รัฐโอไฮโอ

COLUMBUS โคลัมบัส

10.GEORGIA รัฐจอร์เจีย

ATLANTA แอตแลนตา

36.OKLAHOMA รัฐโอคลาโฮมา

OKLAHOMA CITY โอคลาโฮมาซิตี

11.HAWAII รัฐฮาวาย

HONOLULU โฮโนลูลู

37.OREGON รัฐออริกอน

SALEM เซเลม

12.IDAHO รัฐไอดาโฮ

BOISE บอยซี

38.PENNSYLVANIA รัฐเพนซิลเวเนีย

HARRISBURG แฮร์ริสเบิร์ก

13.ILLINOIS รัฐอิลลินอยส์

SPRINGFIELD สปริงฟี ลด์

39.RHODE ISLAND รัฐโรดไอแลนด์

PROVIDENCE พรอวิเดนซ์

14.INDIANA รัฐอินดีแอนา

INDIANAPOLIS อินเดียแนโพลิส

40.SOUTH CAROLINA รัฐเซาท์แคโรไลนา

COLUMBIA โคลัมเบีย

15.IOWA รัฐไอโอวา

DES MOINES ดิมอยน์

41.SOUTH DAKOTA รัฐเซาท์ดาโคตา

PIERRE ปิ แอร์

16.KANSAS รัฐแคนซัส

TOPEKA โทพีกา

42.TENNESSEE รัฐเทนเนสซี

NASHVILLE แนชวิลล์

17.KENTUCKY รัฐเคนทักกี

FRANKFORT แฟรงก์เฟิ ร์ต

43.TEXAS รัฐเทกซัส

AUSTIN ออสติน

18.LOUISIANA รัฐลุยเซียนา

BATON ROUGE แบตันรูช

44.UTAH รัฐยูทาห์

SALT LAKE CITY ซอลต์เลกซิตี

19.MAINE รัฐเมน

AUGUSTA ออกัสตา

45.VERMONT รัฐเวอร์มอนต์

MONTPELIER มอนต์เพเลียร์

20.MARYLAND รัฐแมริแลนด์

ANNAPOLIS แอนแนโพลิส

46.VIRGINIA รัฐเวอร์จิเนีย

RICHMOND ริชมอนด์

21.MASSACHUSETTS รัฐแมสซาชูเซตส์

BOSTON บอสตัน

47.WASHINGTON รัฐวอชิงตัน

OLYMPIA โอลิมเปี ย

22.MICHIGAN รัฐมิชิแกน

LANSING แลนซิง

48.WEST VIRGINIA รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

CHARLESTON ชาร์ลสตัน

23.MINNESOTA รัฐมินนิโซตา

SAINT PAUL เซนต์พอล

49.WISCONSIN รัฐวิสคอนซิน

MADISON แมดิสัน

24.MISSISSIPPI รัฐมิสซิสซิปปี

JACKSON แจ็กสัน

50.WYOMING รัฐไวโอมิง

CHEYENNE ไชเอนน์

25.MISSOURI รัฐมิสซูรี

JEFFERSON CITY เจฟเฟอร์สันซิตี้

ข้อมูลทั่วไป
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สหรัฐอเมริกา (The United State of America)
มีพื้นที่ประมาณ 3,787,319 ตารางไมล์ (ประมาณ 18 เท่าของประเทศไทย) มีเมืองหลวง คือ
วอชิงตัน ดีซี มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐ คำว่า “รัฐ” หมายถึง 1
ใน 50 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีอิสระในการปกครองตนเอง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลติดต่อกัน
48 มลรัฐ
ทิศเหนือ จรดประเทศแคนาดา
ทิศใต้ จรดประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก
ทิศตะวันตก จรดชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิ กทางตะวันตก
ทิศตะวันออก จรดชายฝั่ งมหาสมุทรแอตแลนติก
มลรัฐที่ 49 คือ อลาสกา อยู่ติดกับฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาและมลรัฐที่ 50
คือ ฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิ ก
ภูมิประเทศแบ่งตามสภาพภูมิภาค ออกเป็ น 8 ภาค คือ
(1) New England
(2) The Middle Atlantic
(3) The South
(4) The Southwest
(5) The Midwest
(6) The West
(7) Alaska
(8) Hawaii
นอกจากนี้ ในแต่ละภูมิภาคจะมีเขตเวลามาตรฐานต่างกันตามเขตเวลา 6 เขต คือ
1. เขตเวลาตะวันออก (Eastern Time Zone)
ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกทั้งหมดอย่างเช่น New York, Washington D.C., Florida โดยเวลา
จะช้ากว่าเมืองไทย 12 ชั่วโมง
2. เขตเวลาตอนกลาง (Central Time Zone)
ถัดจากเขตตะวันออกเข้ามาในประเทศ ช้ากว่าเมืองไทย 13 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ตอนกลาง
ตั้งแต่เหนือจดใต้ โดยได้แก่พื้นที่รัฐ Illinois, North Dakota, Kansas, Texas เป็ นต้น
3. เขตเวลาแถบภูเขา (Mountain Time Zone)
ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งมีเทือกเขาร็อคกี้ผ่านจากเม็กซิโกยาวไปถึงแคนาดา ทำให้เป็ นที่มา
ของชื่อแถบภูเขา โดยเวลาจะช้ากว่าไทย 14 ชั่วโมง ได้แก่รัฐ Arizona, Colorado, Montana
4. เขตเวลาแปซิฟิ ค (Pacific Time Zone)
เขตเวลาทางตะวันตกสุดของประเทศ อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิ ค เวลาจะช้ากว่าเมืองไทย 15 ชั่วโมง
มีพื้นที่ตั้งแต่รัฐ California ยาวขึ้นไปจนถึง Washington
5. เขต Alaska Time Zone ช้ากว่าเมืองไทย 16 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่รัฐ Alaska
6. เขต Hawaii Time Zone ช้ากว่าเมืองไทย 15 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่รัฐ Hawaii

source: https://www.eduforlife.net/general-information-usa/
source:https://www.wegointer.com

ค่าครองชีพเฉลี่ยรายเดือนตามแต่ละภูมิภาค
East coast
Boston (Massachusetts) and Miami (Florida): $1,500 - $3,000
Atlanta (Georgia): $1,200 - $2,200
Philadelphia (Pennsylvania): $800-$1,300
Washington D.C., and New York City: $1,700 - $3,000
West coast
Los Angeles (California): $1,500 -$2,500
San Francisco (California): $2,000 - $4,000
San Diego (California): $1,400 - $2,400
North central
Chicago (Illinois): $1,300 - $2,500
Detroit (Michigan): $1,000 - $1,800
Central
New Orleans (Louisiana): $1,100 - $2,000
Seattle (Washington): $1,500 - $2,500
South
Dallas (Texas) and Houston (Texas): $1,000 - $2,000
สรุปประมาณการค่าใช้จ่าย
1. เรียนมหาลัยรัฐ ในเมืองใหญ่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,400,000-3,600,000 บาท
2. เรียนมหาลัยรัฐ ในเมืองเล็ก ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,960,000-2,700,000 บาท
3. เรียนมหาลัยเอกชน ในเมืองใหญ่ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,600,000-4,800,000 บาท
4. เรียนมหาลัยเอกชน ในเมืองเล็ก ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,160,000-3,900,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ

ค่าอาหาร
ทำเอง $150-$400
มหาวิทยาลัยจัดให้ $250

ค่าเดินทาง
ค่าตั๋วรายเดือน $40-$100
ค่าแท็กซี่ $1.68/กม.

ค่าโทรศัพท์ $50
อินเทอร์เน็ต $45-$50

ค่าประกันสุขภาพ $1,500-$,2500 ต่อปี

ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื่นๆ
$400-$1,000

ค่าที่พัก
หอพักนักศึกษาในแคมปั ส $2,450-$2,775
หอพักนอกมหาวิทยาลัย $45 (ห้องหาร 4 คน)
หอพักนอกตัวเมือง $600-$3,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ $200-$250
source: https://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/student-finance/student-living-cost-usa-infographic/
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ประเภทที่พัก
ที่พักของสถานศึกษา (On Campus Housing)
On Campus คือ ที่พักซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย ปกติจะให้สิทธิ์นักศึกษาปริญญาตรีปี หนึ่งก่อน ผู้ที่จะอยู่แบบ On Campus ต้องติดต่อขอจองที่พักกับ Housing Office ของ
สถานศึกษาก่อนล่วงหน้า เนื่องด้วยจำนวนที่พักมักจะมีน้อยกว่าจำนวน

ผู้ต้องการเข้าพัก นักศึกษาควรเริ่มติดต่อและสำรองหอพักเสียแต่เนิ่น ๆ โดยการเขียนจดหมาย

ขอรายละเอียดไปยัง Housing Office ของสถานศึกษา On Campus Housing แบ่งได้เป็ น
1. Dormitory หรือ Residence Hall คือหอพักสำหรับนักศึกษาโสด หรือไม่ได้นำครอบครัวไปด้วย หอพักนี้อาจเป็ นหอพักชาย หอพักหญิง หรือหอพักรวม (ชายหญิงอยู่รวมใน
หอพักเดียวกัน แต่ต่างชั้นต่างห้อง) ห้องที่พักอาจเป็ นห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ (พักสองคนในห้องเดียวกัน) ปกติ หอพักของสถานศึกษาจะมีเครื่องอุปกรณ์ ที่จำเป็ น เช่น ไฟฟ้ า
เครื่องทำความอบอุ่น โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า เตียง ฟูก (สำหรับผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และของใช้ส่วนตัวเองต้องจัดหาเอง)
2. Married Student Housing เป็ นที่พักสำหรับนักศึกษาซึ่งแต่งงานแล้วโดยถูกต้องตามกฎหมาย มักจะสร้างอยู่รวมกันเป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในมหาวิทยาลัยมีทั้งแบบ Studio
ห้องนอนเดี่ยว สองห้องนอน มีเฟอร์นิเจอร์และไม่มีเฟอร์นิเจอร์
นอกจาก On Campus แล้วนักเรียนยังสามารถเลือกพักอาศัยตาม Apartment ได้ โดยสถานศึกษาบางแห่งจัด Apartment ให้นักศึกษาโดยเฉพาะเป็ นเหมือน Apartment
ของเอกชนแต่เสียเงินค่าเช่าเป็ นรายเทอมและอัตราค่าเช่าจะแพงกว่า Dormitory การอยู่ Apartment นี้นักศึกษาจะมีอิสระเต็มที่ในการเข้าออกไม่มีการกำหนดเวลาที่จะต้องเข้า
Apartment แต่อย่างใด นักเรียนที่อยู่ Apartment สามารถทำอาหารรับประทานเองได้ ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟเอง

ที่พักอื่นนอกสถานศึกษา (Off Campus Housing)
ที่พักอื่นนอกสถานศึกษาเป็ นที่พักของเอกชน หรือบ้านเช่าต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณมหาวิทยาลัย สถานที่พักเหล่านี้รับบุคคลทั่วไปเข้าพักไม่จำเป็ นจะต้องเป็ นนักศึกษาเสมอ
ไป การติดต่อและการทำสัญญาเข้าพัก นักเรียนจะต้องเป็ นผู้สืบหาเองว่ามีที่ใดว่าง และสามารถจะเช่าอยู่เพื่อพักอาศัยได้ ที่พักประเภทนี้ราคาและสภาพของที่พักจะแตกต่างกันไป
แล้วแต่เจ้าของที่พัก หรือบริษัทจัดหาที่พัก จะเป็ นผู้กำหนด ผู้เข้าพักสามารถที่จะไปขอดูสภาพและที่ตั้งก่อนตัดสินใจเข้าพักได้ โดยแบ่งได้เป็ น
Apartment มีหลายราคาหลายระดับ ราคาขึ้นอยู่กับสภาพ ลักษณะการตกแต่ง ทำเลที่ตั้ง การเข้าพักต้องทำสัญญาเช่ากับเจ้าของหรือบริษัทจัดหาที่พัก จึงต้องมีข้อตกลง
และเงื่อนไขเป็ นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ผู้เช่าควรจะศึกษาสัญญาให้เข้าใจเรียบร้อยก่อนเข้าพัก และต้องปฏิบัติตามสัญญานั้น ๆ อย่างเคร่งครัด หากผิดสัญญาอาจถูกฟ้ อง
ร้องได้ ส่วนใหญ่สัญญาเช่าเป็ นรายปี ผู้เช่าที่ย้ายออกก่อนเวลาที่ตกลงในสัญญา ต้องจ่ายค่าปรับ หรือต้องหาผู้มาเช่าช่วงต่อ ในกรณีนี้ต้องระมัดระวัง เพราะหากผู้เช่าช่วง
ไม่จ่ายค่าเช่า ผู้เช่าเดิมต้องรับผิดชอบ
Rooming House เป็ นห้องเช่าซึ่งนักศึกษาอาจจะพักอยู่ในห้อง ๆ หนึ่ง โดยเจ้าของบ้านก็ร่วมอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันด้วย เจ้าของบ้านอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้
อุปกรณ์ในครัวเรือนร่วมกับเจ้าของบ้าน อุปกรณ์ครัวเรือน เช่น เครื่องครัว ตู้เย็น ฯลฯ Rooming House บางประเภทจะมีแต่นักศึกษาพักอยู่โดยไม่มีเจ้าของบ้านอยู่รวมด้วย
ก็ได้ โดยนักศึกษาแต่ละคนมีห้องพักเป็ นสัดส่วนของตนเองคล้ายกับ Dormitory ผู้พักอาศัยใน Rooming House จะต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกับผู้พักอื่น ๆ เช่น ใช้ครัวร่วม
กันหรือห้องน้ำร่วมกันเป็ นต้น และเมื่อมีเพื่อนมาค้างด้วยจะต้องเสียเงินพิเศษให้กับเจ้าของบ้านด้วย
Family การจะเข้าพักกับ Family เป็ นที่นิยมในบางประเทศ แต่ในสหรัฐฯ มักเป็ นการเข้าพักระยะสั้น เช่น ช่วงเรียนภาษา แต่อย่างไรก็ดี ครอบครัวอเมริกันบางครอบครัวอาจ
รับนักเรียนเข้าพักอยู่ด้วยได้แบบระยะยาว การพักกับ Family นี้ ผู้เข้าพักจะเข้าไปอยู่คล้ายกับเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้น ๆ และอาจต้องช่วยเหลือเจ้าของบ้านทำงาน
เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ช่วยล้างจาน ทำความสะอาดบ้านบ้างในบางกรณี เพราะครอบครัวอเมริกันทั่ว ๆ ไป จะไม่มีคนใช้ทุกคนต้องช่วยกันทำเรื่องเหล่านี้ นักเรียนที่พักอยู่กับ
Family จะต้องเสียเงินค่าเช่าตามที่ตกลงกันแต่ละ Family
Fraternities Seniorities หรือ Clubs เป็ นที่พักของสมาคมหรือสโมสรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะอยู่ภายในตัวมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ ผู้จะเข้าพัก
ได้จะต้องเป็ นสมาชิกของสมาคมนั้นๆ สถานที่พักชนิดนี้จะคล้ายกับ Dormitory มีแม่บ้านควบคุมดูแล และอยู่ร่วมกันเป็ นระบบครอบครัว ซึ่งอาจจะมีการสังคม เช่น มีงาน
เต้นรำ มี Party ตอนสุดสัปดาห์ หรือมีการรับน้องใหม่บ้าง เป็ นต้น

ที่พักชั่วคราว สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาใหม่ ๆ อาจจำเป็ นต้องหาที่พักชั่วคราว โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งยังไม่ได้จองหอพักไว้หรือมาถึงในช่วงที่
หอพักยังไม่เปิ ดให้พักอาศัย โดยสถานที่พักอาจเป็ นโรงแรม หรือ Motel ก็ได้ สถานที่พักประเภทนี้ ราคาอาจจะสูง นอกจากโรงแรมดังกล่าวแล้ว ที่พักชั่วคราวที่น่าสนใจ คือ
1. Temporary Housing ของมหาวิทยาลัยจะเป็ นรูปของโรงแรม หรือหอพักก็ได้
2. หอพักของ YMCA หรือ YWCA ซึ่งผู้พักจะต้องเป็ นสมาชิก และมีบัตรสมาชิกไปแสดงเวลาขอเข้าพัก
3. Tourist House เป็ นสถานที่พักคล้ายกับ Rooming House แต่จะเสียค่าเช่าเป็ นรายวัน หรือรายอาทิตย์ และราคาไม่แพงนัก แต่ที่พักประเภทนี้อาจจะไม่มีห้องเป็ นส่วนตัว
บางครั้งจะเป็ นห้องโถงใหญ่ ๆ มีเตียงหลายเตียงและพักรวมกัน
4. Airbnb คือที่พักแบบ Home-sharing ที่จองผ่านบริษัท Airbnb ได้แก่ห้องเดี่ยวเล็กๆ หรือบ้านทั้งหลัง มีราคาไม่แพงเท่่ากับโรงแรม แล้วยังได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ พูดคุย
ทำความรู้จักเจ้าของที่พักได้

source: https://oeadc.org/th/content/survival-guide-in-usa
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การเตรียมความพร้อม
เมื่อเราจะต้องเดินทางมาศึกษา และดำรงชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา เราต้องเตรียมความพร้อมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1. ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ต้องอ่านออก เขียนได้ พูดคล่อง ฟั งได้เข้าใจ และขอให้นำพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ ติด
มาด้วย หรือหาแหล่ง download โปรแกรมดิกชั่นนารีอังกฤษ-ไทย หรือหาเวปไซต์ที่ให้บริการหาคำศัพท์ทางพจนานุกรมมาด้วย พจนานุกรมควรมี
2 ประเภท คือ พจนานุกรมศัพท์ทั่วไป และพจนานุกรมศัพท์เฉพาะในสาขาหรือแวดวงวิชาการที่จะมาศึกษาต่อที่สหรัฐฯ
2. ด้านพื้นฐานการศึกษาในสาขาที่จะมาศึกษาต่อ ต้องเตรียมให้แน่น อ่านศึกษาค้นคว้ามาก่อนได้ยิ่งดี เพราะเราต้องแข่งกับคนอเมริกันซึ่งมีความ
พร้อมทั้งด้านเนื้อหาและภาษา
3. ด้านค่าใช้จ่าย ในกรณีของนักเรียนทุนรัฐบาล รัฐจะรับภาระในเรื่องนี้ให้ ในขณะที่นักเรียนทุนส่วนตัว ต้องเตรียมกันเงินไว้พอสมควร เพราะค่าใช้
จ่ายในการศึกษาในสหรัฐฯ ตกประมาณ 1-2 ล้านบาท/ปี
4. ด้านสภาพร่างกาย หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่เป็ นประโยชน์ และควรตรวจสภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพฟั น และถ้าพบว่ามี
ปั ญหา ก็ให้รักษาให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง โดยเฉพาะฟั น ให้ทำหรือรักษาจากเมืองไทยให้เรียบร้อยก่อน เพราะค่าใช้จ่ายในการทำหรือรักษาฟั นใน
สหรัฐฯ แพงมาก
5. ด้านสภาพจิตใจ การห่างไกลจากครอบครัว คนรัก คนที่ห่วงใย เป็ นปั ญหาสำคัญที่บั่นทอนความสามารถในการศึกษามาก จึงควรเตรียมสภาพจิตใจ
ให้พร้อม ปั จจุบันการติดต่อกันข้ามทวีปทำได้ง่าย สะดวก และถูกกว่าในอดีตมาก มีปั ญหาหนักใจอย่างไร ควรติดต่อกับพ่อแม่ ญาติพี่น้องหรือคนรัก
อย่าเก็บอัดอั้นตันใจไว้คนเดียว และขอแนะนำให้ติดต่อกับทางบ้านที่เมืองไทยผ่านบริการ Social Network เพราะถูกกว่าการติดต่อผ่านโทรศัพท์
มาก หลายแห่งให้บริการฟรี สามารถคุยและเห็นหน้ากันผ่าน web cam แก้เหงา บรรเทาความคิดถึงได้
หมายเหตุ
ในบรรดาความพร้อมทั้ง 5 ประการข้างต้น ด้านสภาพจิตใจและร่างกายสำคัญที่สุด ขอให้เตรียมความพร้อมมาให้ดี หากมีปั ญหา ให้ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลนักเรียนต่างชาติ พ่อแม่ เพื่อนสนิทใกล้ชิด

การเตรียมปรับตัว
ให้ศึกษาสถานที่ตั้งของสถานศึกษา ภูมิประเทศและสภาพดินฟ้ าอากาศของเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ คาบเวลาของเมือง/รัฐที่อยู่ (สหรัฐฯ แบ่งเป็ น
6 คาบเวลาหรือ time zone) ภาวะการครองชีพและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี การศึกษา ระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ระบบการเรียนการสอนของ
สหรัฐฯ ต่างจากของไทยมาก เป็ นระบบที่ต้องพึ่งตัวเองสูง การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมีความสำคัญต่อผลการศึกษาเป็ นอย่างมาก) คณาจารย์ผู้สอน โดย
เฉพาะในกรณีที่มาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
การศึกษาอาจทำผ่านทางเวปไซต์ของสถานศึกษา เวปไซต์เมือง/รัฐที่สถานศึกษาตั้ง สอบถามจากผู้รู้ หรือจากนักเรียนไทยผู้ซึ่งกำลังศึกษาอยู่หรือ
สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
หมายเหตุ
วันแรกที่มาถึง คนไทยส่วนใหญ่จะมีปั ญหาการปรับตัวกับเวลาที่ต่างกัน (Jet Lag) อยู่บนเครื่องบิน อย่าทานของมึนเมา เมื่อมาถึง ขอให้ฝื นตนเอง
พยายามนอนให้ตรงกับเวลาของท้องถิ่น อย่านอนตรงกับเวลาของประเทศไทย บางท่านอาจใช้เวลาปรับตัวเพียงวันสองวัน บางท่านอาจเป็ นสัปดาห์
สภาพอากาศในหลายรัฐค่อนข้างทารุณมาก หนาว หนาวจัด ร้อน ร้อนจัด จึงต้องเตรียมสภาพร่างกายให้แข็งแรง ในกรณีที่เดินทางมาถึงในหน้า
หนาว ให้เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้พร้อมอย่างน้อยหนึ่งชุด ใส่ไว้ในกระเป๋ าที่ถือติดตัว (Carry-On Bag) เพื่อจะได้หยิบมาสวมใส่ได้ทันทีเมื่อเครื่องบิน
ลง อย่าใส่ในกระเป๋ าที่ต้องถ่ายเข้าท้องเครื่องบิน (Luggages)
ควรสอบถาม สนร.หรือเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติ (International Office Advisor) ของสถานศึกษาก่อนว่า มีนักเรียนไทยผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถาน
ศึกษาเดียวกับท่านหรือไม่ มีชมรมนักเรียนไทยในสถานศึกษาของไทยหรือไม่ และจะขอช่องทางติดต่อของนักเรียนไทยผู้กำลังศึกษาอยู่ได้อย่างไร
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ความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และ I-20/DS-2019
เอกสารหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้า/ออก และอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 3 ฉบับ ด้วยกัน คือ หนังสือเดินทาง (Passport) วีซ่า
สหรัฐฯ (US Visa) และ หนังสือ I-20/DS-2019.
(1) หนังสือเดินทาง (Passport) คือ เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย ที่เราต้องใช้ทุกครั้งในการเดินทางเข้าหรือออประเทศ และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุ
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
(2) วีซ่าสหรัฐฯ (US Visa) คือ ตราประทับในหนังสือเดินทาง ออกโดยสถานทูต/กงสุลสหรัฐฯ ซึ่งระบุช่วงเวลาที่อนุญาตให้เราผ่านเข้าสหรัฐฯ วีซ่ามีหลาย
ประเภท เช่น ประเภทนักท่องเที่ยว นักเรียน ฯลฯ
สำหรับวีซ่านักเรียน (Student Visa) มี 3 ประเภทหลัก ๆ คือ
a. F-1 โดยทั่วไป เป็ นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือ
ฝึ กอบรม
b. J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึ กอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะ
ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด
c. M-1 คือวีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ
(3) I-20/DS-2019 คือ หนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาที่ตอบรับให้นักเรียนเข้าศึกษา เป็ นหนังสือแสดงการได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาตามหลักสูตร หนังสือนี้ต้องมีอายุตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (หลังจากเดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้ว นักเรียนจะต้องเก็บสำเนาไว้)
หมายเหตุ
เฉพาะผู้ถือวีซ่านักเรียน F-1/J-1 เท่านั้น ที่ระยะเวลาการอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับ I20/DS-2019 ดังนั้น แม้วีซ่า F-1/J-1 จะ
ขาดอายุ ก็ไม่เป็ นผลให้นักเรียนอยู่อย่างผิดกฏหมายตราบใดที่นักเรียนยังลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้ถือ
วีซ่าขาดอายุ ซึ่งเดินทางออกนอกสหรัฐฯ ดังนี้
- หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ อีกครั้ง จะต้องต่ออายุวีซ่าที่ประเทศบ้านเกิด (ประเทศไทย) ให้เรียบร้อยก่อน
- หากประสงค์จะไปทัศนศึกษาประเทศอื่นระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศไทย ให้ต่ออายุวีซ่าสหรัฐฯ ที่ประเทศไทยก่อน แล้วค่อย
แวะไปทัศนศึกษาระหว่างทางขากลับเข้าสหรัฐฯ อย่าไประหว่างทางขากลับไปประเทศไทย เพราะนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศที่จะไปทัศนศึกษา
เนื่องจากวีซ่าสหรัฐฯ ขาดอายุ
นักเรียนทุนรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนสถานภาพของวีซ่า จาก F-1 เป็ น J-1 จะต้องไปยื่นคำขอวีซ่า J-1 ตามหนังสือ DS-2019 ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ใน
ประเทศไทย หากตราประทับวีซ่านักเรียนเป็ นประเภทที่ไม่ตรงตามหนังสือ DS-2019 ที่สถานศึกษาออกให้ นักเรียนอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสหรัฐฯ
สำหรับนักเรียนทุน ก.พ.และทุนส่วนราชการ ที่มาศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาที่ตอบรับให้ออก DS-2019 ให้ ส่วนนักเรียนทุนรัฐบาลที่มา
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้แจ้งสถานศึกษาออก I-20 ให้ เนื่องจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่มี J-1 Program (ไม่ออก DS-2019)
ให้้เก็บสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง วีซ่า I-20/DS-2019 ไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือส่งอีเมลให้ตนเอง เผื่อกรณีเอกสารตัวจริงสูญหาย
จดวันที่หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือ I-20/DS-2019 จะหมดอายุไว้ และจดวันที่จะต้องยื่นขอต่ออายุ ซึ่งควรเป็ นก่อนวันที่หมดอายุอย่างน้อย 3-6 เดือน และ
ให้ยื่นคำขอตามวันที่จดบันทึกไว้
สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนแบบ Full-Time (ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา และภาคฤดูร้อน) เพื่อรักษาสถานภาพ
ของวีซ่า
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การจัดเตรียมกระเป๋ าเดินทาง
ก่อนจัดเตรียมกระเป๋ าเดินทาง มีกฎระเบียบที่ต้องรู้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ ควรศึกษาหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของสายการบิน ตัวแทนจำหน่าย หรือเวปไซต์ของสายการบิน ว่าอนุญาตให้นำกระเป๋ า
เดินทางมากี่ใบ แต่ละใบมีบรรจุแล้วหนักได้ไม่เกินเท่าใด ถ้าน้ำหนักเกิน ต้องเสียค่าปรับในอัตราใด
2. สิ่งของใดต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบิน สิ่งของใดที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ สิ่งของใดที่นำขึ้นเครื่องบินได้แต่ห้ามนำถือขึ้นเครื่องบิน (ต้องไว้ในกระเป๋ าที่
ถ่ายเก็บไว้ใต้ท้องเครื่องบิน) ขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามนำเข้าสหรัฐฯ จาก www.faa.gov
3. สิ่งที่ควรนำมาจากเมืองไทย ได้แก่ หนังสือตำราเฉพาะทางที่หายาก สติกเกอร์แป้ นพิมพ์อังกฤษ/ไทย (สำหรับผู้จะมาหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
สหรัฐฯ) รูปถ่ายครอบครัวหรือญาติสนิท ของชำรวยหรือของฝากประจำชาติ ยารักษาโรคประจำตัว เสื้อผ้าที่เพียงพอใส่ได้ระยะหนึ่ง สิ่งของเครื่องใช้
ส่วนตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ อาทิ แปรงสีฟั น ยาสีฟั น ฯลฯ
4. สิ่งที่ไม่ควรนำติดตัว ได้แก่ เครื่องประดับราคาแพง หม้อหุงข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้ า (ระบบไฟที่นี่ใช้ 110 โวลท์ ส่วนที่บ้านเราใช้ 220 โวลท์)
5. สิ่งที่ต้องห้ามนำเข้าสหรัฐฯ ได้แก่ วัตถุระเบิด ปื น มีด สิ่งมีคม ยาเสพติด อาหารหรือวัตถุดิบปรุงอาหาร อาทิ หมูแผ่น หมูหยอง ผลไม้สดทุกชนิด สัตว์
เลี้ยง ยารักษาโรคที่ไม่มีใบสั่งจากแพทย์
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่มีโรคประจำตัว และมีความจำเป็ นต้องพกยาติดตัว ขอให้พกยาที่มีสลากยาเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ รวม
ทั้งควรมีหนังสือจากนายแพทย์ที่ทำการรักษาเป็ นภาษาอังกฤษติดตัวมาด้วย
2. การเก็บของเล็ก ๆ กระจุกกระจิก ใส่ในถุงพลาสติกใสที่สามารถมองผ่านเห็นได้ เพราะหากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องการตรวจสอบ จะทำได้
รวดเร็วขึ้น และสิ่งของจะได้ไม่กระจาย
3. สิ่งของเครื่องใช้ระหว่างเดินทาง ควรใส่ในกระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง เช่น ปากกา ยาแก้เมาเครื่องบิน ยาดม ยาแก้ปวดหัว ถุงเท้า เสื้อกันหนาว หมอนหนุน
คอ เป็ นต้น นอกจากนี้ เสื้อผ้าที่สวมใส่ระหว่างเดินทางควรเป็ นชุดหลวมตัว ไม่รัดตัวเกินไป รองเท้าที่ถอดเข้าออกง่าย ๆ
4. เสื้อผ้าที่นำติดตัวมาจากไทยควรเป็ นเนื้อผ้าที่มีใยฝ้ ายผสม เนื้อผ้าไม่เปื่ อยหรือขาดง่าย หาเสื้อผ้าที่ทนต่อการซักด้วยเครื่อง ซักแล้วใส่ ไม่ต้องรีด ไม่ยับ
มาก สำหรับเสื้อผ้าหน้าหนาว ควรหาซื้อที่สหรัฐฯ ยกเว้นผู้ซึ่งเดินทางมาหน้าหนาว ควรหาซื้อติดตัวอย่างน้อย 1 ชุด ส่วนที่เหลือให้มาซื้อเพิ่มเติมที่
สหรัฐฯ
5. ระวังอย่าพลั้งเผลอนำสิ่งของมีคมซึ่งอาจใช้เป็ นอาวุธได้ เช่น กรรไกรตัดผม หรือมีดโกนหนวด ที่ตัดเล็บแบบมีตะไบ ใส่ในกระเป๋ าถือติดตัว (Carry-On
Bag) ถ้าจำเป็ นต้องนำมาใช้ในสหรัฐฯ ให้ใส่ไว้ในกระเป๋ าที่ถ่ายเข้าท้องเครื่องบิน
6. ควรติดป้ ายชื่อของท่านเป็ นภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ International Students Office ของสถานศึกษาที่ท่านจะไปศึกษา หรือ
ที่พักปลายทาง ไว้กับกระเป๋ าเดินทางทุกใบ โดยให้ติดป้ ายชื่อทั้งภายในและภายนอกกระเป๋ า เผื่อกระเป๋ าผลัดหลงแล้ว อาจได้คืนในภายหลัง นอกจากนี้
ควรหาโบว์หรือริปบิ้นสีสดใส สังเกตง่าย ผูกติดกับกระเป๋ าเดินทาง เพื่อง่ายต่อการสังเกต
7. ห้ามใส่กุญแจกระเป๋ าเดินทางที่ต้องถ่ายขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด หากท่านมีของมีค่าใส่ในกระเป๋ าเดินทาง และต้องการจะใส่กุญแจ ท่านจะต้องใช้กุญแจ
เฉพาะที่ได้รับรองจากองค์กรการบินระหว่างประเทศเท่านั้น (กุญแจนี้ จะเปิ ดได้เฉพาะเจ้าของกับ Security ของสนามบินเท่านั้น)
8. ระหว่างรอขึ้นเครื่องที่สนามบิน ไม่ควรละสายตาจากกระเป๋ าเดินทาง เพราะอาจถูกขโมย หรืออาจมีผู้นำวัตถุผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามมาใส่ไว้
ในกระเป๋ าของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนในภายหลัง อนึ่ง สนามบินบางแห่งมีบริการให้เช่าตู้สำหรับเก็บกระเป๋ าเดินทางชั่วคราวแบบไม่
ข้ามวัน ตู้เช่ามีขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้น หากนักเรียนต้องหยุดพักรอเครื่องบินเป็ นเวลานาน ก็อาจใช้บริการตู้เช่า เพื่อมิต้องคอยระวังกระเป๋ าตลอด
เวลาได้
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การเตรียมเงินใช้จ่าย
ควรพกเงินสดติดตัว $200-$500 เพื่อใช้จ่ายระหว่างเดินทางและใช้จ่ายสองสามวันแรกที่เดินทางถึง ธนบัตรที่พกติดตัวควรเป็ นธนบัตรย่อย ใบละ
เหรียญ ห้าเหรียญ สิบเหรียญ เผื่อใช้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่ควรเป็ นอย่างยิ่งที่จะพกเงินสดติดตัวมาก เงินค่าใช้จ่ายรายการสำคัญ ๆ เช่น เงินค่าเล่าเรียน
ค่ามัดจำที่พัก ควรจะซื้อเป็ น draft หรือ traveler check หากสูญหาย จะได้สามารถสั่งอายัติได้
หมายเหตุ
อย่าพกเงินสดไทยจำนวนมากเพื่อมาแลกเงินดอลล่าร์ในสหรัฐฯ เพราะหาที่แลกยาก หากหาได้ ก็เสียเปรียบอัตราแลกเปลี่ยนมาก ให้พกเงินไทยเท่าที่
จำเป็ น เช่น กันไว้สำหรับค่าแท็กซี่ระหว่างสนามบินกับบ้านในยามกลับไปเยี่ยมบ้าน
หากเป็ นไปได้ ขอให้ทำบัตร ATM จากธนาคารในเมืองไทย ประเภทที่สามารถเบิกเงินดอลล่าร์จากบัญชีเงินฝากในประเทศไทยผ่านตู้ ATM ในสหรัฐฯ
ได้ เผื่อผู้ปกครองนำเงินเข้าบัญชีฯ ให้ท่านเบิกเมื่อถึงคราวจำเป็ น
การดูแลสุขภาพ
ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพ
1. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ทำตัวสบาย ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ ทานอาหารให้เป็ นเวลา และเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หมั่นออก
กำลังสม่ำเสมอ ถ้าเป็ นหน้าหนาว ให้ทำตัวให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าต้องออกไปกลางแดด ร้อนจัด ให้สวมหมวกกันแดด ใส่แว่นกันแดด ฯลฯ
2. หากเจ็บป่ วย ให้ใช้บริการของ Student Health Center ของสถานศึกษา โดยทั่วไป นักเรียนไม่ต้องเสียค่าบริการ (บางสถานศึกษาอาจคิดค่าบริการใน
ราคาถูก) เพราะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมหรือค่าเล่าเรียนแล้ว SHC จะให้บริการรักษาพยาบาลกรณีโรคทั่ว ๆ ไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็ นไข้ ท้องเสีย
สำหรับกรณีเจ็บป่ วยสาหัส หรือฉุกเฉิน แพทย์ประจำ SHC จะส่งตัวนักเรียนไปคลีนิคหรือโรงพยาบาลที่มีข้อตกลงกับบริษัทประกันสุขภาพ
3. หากนักเรียนมีโรคประจำตัว ให้ขอเอกสารทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดของโรค ประวัติการรักษาพยาบาล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จาก
แพทย์เจ้าของไข้หรือสถานพยาบาลไทยที่นักเรียนใช้บริการประจำ เพื่อแพทย์ในสหรัฐฯ จะได้ดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
4. นักเรียนทุกคนต้องทำประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ศึกษา สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว ให้สอบถามกับสถานศึกษา โดยปกติสถานศึกษาจะจัดหา
บริษัทฯ ประกันให้ บางแห่งมีรายชื่อบริษัทฯ และกรมธรรม์หลายลักษณะให้เลือก ให้ศึกษาและเลือกบริษัทฯ และกรมธรรม์ที่เหมาะสม ส่วนนักเรียน
ผู้ซึ่งมีครอบครัวมาด้วย จำเป็ นต้องทำประกันสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่นี่แพงมาก

สามารถศึกษาข้อมูลการดำรงชีพในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมได้ที่: https://oeadc.org/th/content/survival-guide-in-usa
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-*

สุขภาพและ
การรักษาพยาบาล
การไปศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องสุขภาพเป็ นสิ่งสําคัญมาก หากเจ็บป่ วยจะต้องได้รับ
การดูแลรักษา ในสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก สถานศึกษาจึงให้
การฉีดยาภูมิคุ้มกัน (Immunization

นักเรียนต่างชาติ ทําประกันสุขภาพ โดยให้เป็ นไปตามข้อกำหนดของ USIA (United

Record)

State information Agency) ก่อนเข้าเรียน นักเรียนต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

นักเรียนเกรด 7 – 12 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 -

ก่อนวันเปิ ดภาคเรียน ดังต่อไปนี้

6) ต้องแสดงการรับวัคซีนต่างๆ ก่อนเข้า

ผลการตรวจร่างกาย (Medical Record)

เรียน หากไม่มีผลการตรวจโรค โรงเรียน

โรงเรียนจะส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพมาให้นักเรียนไปพบแพทย์เพื่อตรวจ

อาจพิจารณาไม่ให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้

ร่างกาย และนักเรียนควรถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุดก่อนส่งให้โรงเรียน

วัคซีนต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่

การประกันสุขภาพ (Health Insurance)

1) คางทูม (Mumps)

สถานศึกษากําหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพตามข้อกําหนดของ USIA

2) โรคหัด (Measles)

(United States Information Agency) เมื่อนักเรียนทำประกันสุขภาพ หากจําเป็ นต้อง

3) โรคหัดเยอรมัน (Rubella)

ได้รับการรักษาพยาบาล จะสามารถเรียกค่ารักษาพยาบาลคืนตามสิทธิ (Claim) ได้ส่วน

4) โรคบาดทะยัก (Tetanus)

หนึ่ง ซึ่งบริษัทจะส่ง Explanation of Benefit แจ้งนักเรียนว่าบริษัทประกันจ่ายคืนให้

5) โรคคอตีบ (Dipteria)

เท่าใด และนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล เองเท่าใด ดังนั้น นักเรียนควรมี

6) โรคไอกรน (Pertussive)

ประกันสุขภาพโดยเลือกทํากับโรงเรียน หากมีปั ญหาเกี่ยวกับการพบแพทย์ ศูนย์พยาบาล

7) โรคโปลิโอ (Polio)

(Health Center) จะให้ความช่วยเหลือได้เป็ นอย่างดี โดยปกติแล้ว ควรทำประกันสุขภาพ

8) โรคอีสุกอีใส (Chicken Pox)

เพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากทำประกันสุขภาพมากกว่าหนึ่งโครงการ อาจจะมีปั ญหา

9) โรคไขสันหลังอักเสบ (Myelitis)

ในการเรียกคืนเงินตามสิทธิ (Claim)

10) โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
หรือโรคอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ซึ่ง
ระบุไว้ในแบบฟอร์มของโรงเรียน

source: https://oeadc.org/th/page/health-insurance-2565-2566
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กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมในสภาวะปกติ
1. เตรียมหนังสือเดินทางไว้ให้พร้อมต่อการหยิบฉวยไปใช้งานและเตรียม
พร้อมเดินทางออกจากที่พัก กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันที
2. วางแผนเส้นทางการเดินทางหนีภัยกรณีฉุกเฉินไว้หลายเส้นทาง เช่น หาก
รถเมล์ไม่วิ่ง จะหนีทางไหน หรือหากมีการปิ ดถนน จะหนีอย่างไร
3. แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส ที่ติดต่อได้ ของตน ให้ สนร.
สถานเอกอัครราชทูต สถานศึกษา และเพื่อนคนไทย ทราบไว้
4. เตรียมข้อมูลติดต่อ (อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส)
หน่วยงานราชการไทย ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ (หรือในท้องถิ่นใกล้เคียง)
ให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที
5. ติดตามข่าวสารจากผู้คนรอบข้าง โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คือ การสมัครเป็ นสมาชิกรับแจ้งข่าวฉุกเฉินจากหน่วยงานผู้ให้
บริการข่าวสาร

(เช่น

US

www.dhs.gov,

www.ready.gov/alerts,

www.weather.gov) สำนักข่าว เครือข่ายบริการข่าวสารต่าง ๆ (เช่น ABC,
Aljazeera, BBC, CBS, CNN, Fox News, และ NBC) ทางโมบายล์แอพพลิ
เคชั่น เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ฉุกเฉิน
6. ไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนคนไทย
การปฏิบัติตนในสภาวะอันตราย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อม
ในสภาวะปกติดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้การหนีภัยฉุกเฉินเป็ นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย อันหมายถึง ท่านจะมีโอกาสเอาตัวรอดได้มากขึ้น ทั้งนี้
หากสภาวะอันตราย/เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง ขอให้ปฏิบัติตนดังนี้
1. ควบคุมสติให้มั่นคง
2. จัดเตรียมกระเป๋ าสัมภาระบรรจุสิ่งของสำคัญ

(อาทิ

หนังสือเดินทาง

เงินสด อาหาร เครื่องดื่ม ยาประจำตัว โทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์จ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่)

ให้พร้อม

เดินทางได้ทันที หากจำเป็ น
3. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

หรือหน่วยงานราชการไทยในประเทศที่ท่าน

พำนักอยู่ (หรือในท้องถิ่นใกล้เคียง) เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตน
4. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และจากกลุ่มบุคคลที่รู้จัก
ตลอดเวลา
5. แจ้งเพื่อนคนไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ทราบว่า

ขณะนี้ท่านอยู่ที่ใด

และ/หรือ กำลังจะเดินทางไปที่ใด
6. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบข้าง และหากจำเป็ น
ให้ตัดสินใจเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเร็วที่สุด

ตามเส้นทางการ

เดินทางหนีภัยที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
7. เมื่อเดินทางถึงสถานที่ปลอดภัยแล้ว

ให้หาวิธีแจ้งสถานเอกอัครราชทูต

หน่วยงานราชการไทย หรือบุคคลที่ท่านรู้จักที่ติดต่อได้ ให้ทราบที่อยู่ของ
ท่านในโอกาสแรกที่กระทำได้

source: https://thaiembdc.org/th/consularservice/emergency/
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ภาคการศึกษา

ในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มประมาณเดือนกันยายน - พฤษภาคม ซึ่งมีการกำหนดภาคเรียนแตกต่างกันออกไป
1. ระบบ Semester เป็ นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในกรอบเวลา 1 ปี จะประกอบไปด้วย 2 Semester และ 1-2 Summer
Sessions แต่ละ Semester มีระยะเวลา ประมาณ 16 สัปดาห์
2. ระบบ Quarter ในกรอบเวลา 1 ปี จะแบ่งได้เป็ น 4 Quarters แต่ละ Quarter จะใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์
3. ระบบ Trimester ในกรอบระยะเวลา 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกได้คือ
First Trimester เริ่มประมาณ เดือนกันยายน - ธันวาคม
Second Trimester เริ่มประมาณ เดือนมกราคม - เมษายน
Third Trimester เริ่มประมาณ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
4. ระบบ 4 – 1 – 4 เป็ นระบบใหม่ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาราว 8% ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งปี การศึกษาออกเป็ น 2
ภาคใหญ่ คั่นด้วยภาคเรียนสั้นๆ ที่เรียกว่า INTERIM เพื่อให้นักศึกษาไปทำงานค้นคว้าด้วยตนเองหรือออก FIELD TRI
วันหยุดเรียนระหว่างภาคการศึกษา
- วันหยุด Thanksgiving ภายในเดือนพฤศจิกายน แต่ละโรงเรียนจะหยุดประมาณ 8-12 วัน โดยวันหยุด
Thanksgiving จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน
- วันหยุดคริสต์มาส/ปี ใหม่ (ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม – 2มกราคม) แต่ละสถานศึกษาจะหยุดประมาณ 14 - 20 วัน
แล้วแต่โรงเรียนกำหนด
- วันหยุดช่วงฤดูใบไม้ผลิ (Spring Break) แต่ละสถานศึกษาหยุดประมาณ 18 วัน บางแห่งหยุดตั้งแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ กลางเดือนมีนาคม ในช่วงวันหยุดต่างๆ นี้ หอพักโรงเรียนจะปิ ด ดังนั้นนักเรียนอาจขอออกไปพักกับครู ใน
โรงเรียน เพื่อนชาวอเมริกัน ญาติ หรือพักกับ Host family
source:http://www.idealeducation.net/abroad-usa
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1 0 อั น ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ชื่ อ ดั ง
ข อ ง อ เ ม ริ ก า

1.
2.
3.

4.
5.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (MIT)

STANFORD UNIVERSITY

HARVARD UNIVERSITY

CALIFORNIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (CALTECH)

UNIVERSITY OF CHICAGO

6.

UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA

7.

YALE UNIVERSITY

8.
9.
10.

source: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
01

COLUMBIA UNIVERSITY

PRINCETON UNIVERSITY

CORNELL UNIVERSITY
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ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ศตวรรษที่ผ่านมานั้นแตกต่างจากการศีกษาในประเทศ
อื่นๆ ในโลก กล่าวได้ว่าระบบการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ระบบการศึกษาของ
ประเทศอื่นๆ ในโลกรับรูปแบบจากการจัดการศึกษาจากประเทศ ในทวีปยุโรป โดยมีกระทรวงศึกษาหรือหน่วยงานกลาง
ของรัฐบาลหรือเกี่ยวกับการศึกษา แต่ในสหรัฐอเมริการัฐบาลกลางไม่มีบทบาทในการวางระบบ โดยแต่ละรัฐมีหน่วย
งานการศึกษา (Department of Education) เป็ นผู้วางแนวการศึกษาของรัฐ การดำเนินการจัดการศึกษา ดังนั้น ทั้ง
ประเทศจึงเกิดระบบการศึกษา 50 ระบบ ประกอบกับสหรัฐอเมริกาไม่มีศาสนาประจำชาติ ประชาชนมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม โรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างความเป็ นเอกภาพของชาติ และความเป็ น “อเมริกัน"
ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
แบ่งเป็ นระดับต่างๆ ได้ ดังนี้
1. ระดับอนุบาล (Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ
2. ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็ นการศึกษาภาคบังคับ สําหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี มีระยะเวลาการ
ศึกษา 6 ปี (เกรด 1-6 เทียบเท่าระดับประถมศึกษาปี ที่ 1-6)
3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็ นการศึกษาภาคบังคับ สําหรับเด็ก อายุ 12 – 18 ปี (เกรด 7 – 12 เทียบ
เท่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 โรงเรียนรัฐบาล (Public School) เด็กอเมริกันส่วนมากเรียนในโรงเรียนรัฐบาล การศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลนั้น ได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีอากร ทั้งมลรัฐและท้องถิ่น เป็ นการศึกษาที่ให้เปล่า
นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด ในแต่ละมลรัฐจะมีอิสระในการจัดระบบและพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่น
ศูนย์การศึกษาส่วนท้องถิ่น (School District) และกรรมการโรงเรียน (School Board) ก็มีอิสระในการจัดระบบการเรียน
ของตน จึงมีความแตกต่างด้านคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และมาตรฐานทางวิชาการ
นักเรียนต่างชาติในฐานะเป็ นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน (Exchange Visitor Program) ผู้ที่ถือวีซ่า J-1
สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน กฎหมายใหม่ในการออกวีซ่านักเรียน (Student
Visa F - 1) ระดับมัธยม ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2540 กำหนดให้นักเรียนต่างชาติ สมัครเข้าเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาล (Public School) ได้เฉพาะระดับเกรด 9 - 12 มัธยมศึกษาปี ที่ 3-6) เท่านั้นทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนแล้ว สถานกงสุลจึงจะออกวีซ่านักเรียน F-1 ให้ และนักเรียนมีสิทธิเรียนได้เป็ นเวลา 1 ปี
เท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
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3.2 โรงเรียนเอกชน (Private School)
โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็ นโรงเรียนแบบแรกที่เปิ ดสอนในอเมริกา ในศตวรรษที่ 17 ก่อนการจัดตั้ง
โรงเรียนรัฐบาล ปั จจุบันมี 3 รูปแบบ คือ
• Independent School มีทั่วไปทุกรัฐ เปิ ดรับทั้งนักเรียนไปกลับ (Day School) หรือนักเรียนประจำ (Boarding
School) วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งครั้งแรกก็เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย (College)
ดังนั้น นิยมเรียกสั้นๆ ว่า Prep School (Preparatory School)
• Parochial Schools เป็ นโรงเรียนในท้องถิ่นของศาสนาโรมันแครอลิค ที่มีบาทหลวงหรือแม่เป็ นผู้บริหาร รับ
นักเรียนทั้งแบบไป - กลับ (Day School) และอยู่ประจำ (Boarding School)
Bible School หรือ Christian School เป็ นโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับ วิชาการ บางแห่งเป็ นโรงเรียน
ประจำ(Boarding School) บางแห่งไม่ได้รับการรับรอง โรงเรียนประเภทนี้ไม่เหมาะกับนักเรียนต่างชาติ
การสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาใน Prep School
Prep School จะมีระเบียบการรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษา ดังนี้
• คุณสมบัติของผู้สมัคร รัฐบาลอเมริกันสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติศึกษาและใช้ชีวิต เยาว์วัยในประเทศของตนระยะ
หนึ่งก่อน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้น นักเรียนไทย ที่จะไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาควร
มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี โดยสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แล้ว และไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6
(Grade 10 - 12) - มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป (4.0 เป็ นคะแนนเต็ม) สำหรับผู้ที่ได้คะแนน ต่ำกว่านั้นอาจ
จะสมัครเรียนชั้นก่อนหน้า หรือสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีการแข่งขันในการสมัคร (Non Competitive)
- มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือใกล้เคียง
- มีผลการสอบ Standardized Test การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่นั้นจะต้องมีผลการสอบ SSAT
(Secondary School Admission Test) หรือ ISSE (The Education Records Bureau's Independent School
Entrance Examination) เพื่อจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน โดยโรงเรียนจะพิจารณาตอบรับ จากผลการเรียน วิชาที่ผ่านมา
ข้อคิดเห็นของครูและหนังสือรับรอง ผลการสอบ SSAT ซึ่งจะช่วยให้ Admission Office (ฝ่ ายรับสมัครของโรงเรียน)
สามารถประเมินความสามารถ และความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนได้

source: https://www.northamericastudy.com/usa-education-system/
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สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากกว่า 3,000 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน การเรียนในระดับอุดมศึกษา

e

นั้น หากนักศึกษาต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในรัฐที่ตนเองไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกว่า
Out of States Tuition เพิ่มขึ้นมาด้วยโดยสถาบันในระดับอุดมศึกษา จะแบ่งได้ 7 รูปแบบ ดังนี้
1. State College หรือ University วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยทั่วไปทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาจะมีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล อัตราค่า
เล่าเรียนจะแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาที่เป็ นคนของรัฐนั้นกับนักศึกษาที่มาจากรัฐอื่น สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากจะมี
คำว่า State University หรือ State College ตามด้วยชื่อของรัฐหรือเมืองนั้นๆ เช่น California State University
2. Private College หรือ University วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของเอกชนหรือมูลนิธิ มีระบบการบริหารโดยกลุ่ม
เอกชน อัตราค่าเล่าเรียนจะสูงกว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
College และ University หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาที่รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ Grade 12 โดยมีความแตกต่างกันดังนี้
College เปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แยกสาขาศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts) และวิทยาศาสตร์
(Bachelor of Science) ระดับการศึกษาแบบวิทยาลัย 4 ปี นั้นจะให้ความสำคัญกับระดับปริญญาตรีหรือเตรียม
นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในระดับวิชาชีพชั้นสูง (Professional School) เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็ นต้น
ส่วน University เปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท และ เอก ประกอบด้วยคณะ (College) ต่างๆ หลายสาขาวิชา
เช่น ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสถาบันวิชาชีพ (Professional School) ในระดับ

750M

ปริญญาโทและปริญญาเอก เน้นการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการขั้นสูง ดังนั้น University จึงเป็ น
แหล่งรวมของสาขาวิชาการต่างๆ
มีจำนวนนักศึกษา อาจารย์ และมีพื้นที่กว้างขวาง ตั้งเป็ นวิทยาเขต หรือ Campus
The entries recorded
แยกออกจากชุมชน

200M

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สามารถแยกได้เป็ น 2 ระดับ คือ 2 ปี แรก เรียก Freshman และ
Scheduled
hours
Sophomore
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานในหลายสาขา
เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์

วรรณคดี บางแห่งบังคับวิชาด้านศาสนาและปรัชญา และอีก 2 ปี หลังเรียก Junior และ Senior ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
เลือกวิชาเอก (Major) วิชาโท (Minor) และวิชาเลือก (Electives) ตามความสนใจ
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3. Two-year College หรือ Junior College สถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนระดับอนุปริญญา (Associate Degree) มี
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ผู้สำเร็จอนุปริญญาสามารถเข้าทำงานและประกอบอาชีพได้เลย เช่น ช่างเทคนิค และงานกึ่ง
วิชาชีพ หรือสามารถย้ายโอนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปี ในมหาวิทยาลัย
4. Community College วิทยาลัยชุมชน ไม่แตกต่างจาก Junior College แต่เน้นหลักสูตร 2 ปี ที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น นักศึกษาส่วนมากมีงานทำแล้วและกลับมาเรียนภาคค่ำ ไม่มีหอพัก อัตราค่าเล่าเรียนไม่สูงมากและ
ชั้นเรียนขนาดเล็ก
5. Professional School สถาบันวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านศิลปะ ดนตรี วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บริหารธุรกิจ บาง
ครั้งจะเป็ นส่วนหนึ่งของ University หรือแยกเป็ นเอกเทศ ส่วนมากเป็ นหลักสูตรปริญญาโทและเอก
6. Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยี เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นหลัก
บางแห่งมีหลักสูตรถึงระดับปริญญาโทและเอก รวมถึงมีการเปิ ดหลักสูตรสั้นๆ ในสาขาเฉพาะทางด้วย
7. Technical Institute สถาบัน/วิทยาลัยเทคนิค หลักสูตรช่างเทคนิค 1-2 ปี เช่น ด้าน Medical Technology เพื่อ
เตรียมนักศึกษาสู่อาชีพ ช่างฝี มือในลักษณะต่างๆ ส่วนมากมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพ และบางครั้งไม่สามารถ
โอนเครดิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
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ส่วนคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ TIECA GUIDE TO INTERNATIONAL EDUCATION 2006 ได้แบ่งการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges and Community Colleges) การศึกษาในระดับนี้ มี
2 ลักษณะ คือ แบบ Transfer Track และแบบ Terminal/Vocational Track
Transfer Track เป็ นหลักสูตรที่เป็ นวิชาพื้นฐาน 2 ปี แรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะต้องลงเรียน
รายวิชาบังคับ (General Education Requirements) จากนั้นนักศึกษาสามารถ โอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยัง
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐหรือเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปี ที่ 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2
ปี นี้ จะเป็ นตัว กำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ที่ต้องการหรือไม่
Terminal / Vocational Track เป็ นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ หลังจากที่เรียนจบในระยะเวลา 2 ปี แล้ว
นักศึกษาจะได้รับ วุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชาที่เลือก
2. วิทยาลัย (Colleges) เป็ นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี ) และ
ปริญญาโท ซึ่งหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว วุฒิบัตรที่ได้รับจะมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ ไม่ว่าสถาบันนั้นจะเป็ นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม
3. มหาวิทยาลัย (University) เป็ นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิ ดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
จะเปิ ดสอนจนถึงระดับปริญญาโท และเอกใน สาขาต่าง ๆ เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ
ระยะเวลาในการศึกษา
1. ปริญญาตรี 4 ปี
2. ปริญญาโท (1 – 2 ปี )
3. ปริญญาเอก (4-6 ปี )
4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) โดยส่วนใหญ่ มักจะมุ่งเน้น ที่การเรียนการสอนในสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นหลัก ซึ่งเปิ ดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง ระดับปริญญาโท และเอก

source : https://www.northamericastudy.com/usa-education-system/
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การสอบเพื่อเข้าเรียนใน
อเมริกา
TOEFL, SAT, GMAT, IELTS, GRE,DUOLINGO
นักศึกษาต้องสอบวัดผลเพื่อการเข้าเรียนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรที่เลือกเรียน
เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีข้อกำหนด ระบบและมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกัน
เกรดหรือใบรับรองผลการเรียนจึงไม่ใช่วิธีที่ดี
e
ที่สุดในการวัดความสามารถของนักศึกษา การสอบวัดมาตรฐานจะช่วยให้ฝ่ ายรับเข้าเรียนมีข้อมูลมากขึ้นและตัดสินใจได้อย่าง
ยุติธรรมเนื่องจากการสอบเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะของนักศึกษา เช่น การแก้ไขปั ญหาและความคิดเชิงสร้างสรรค์
แทนที่จะเป็ นความรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น
TOEFL (การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
การสอบ TOEFL เป็ นข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาประจำชาติ ปั จจุบันมีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ กว่า 9,000 แห่ง ใน 130 ประเทศ ที่ยอมรับผลสอบ TOEFL ซึ่ง
ปั จจุบันเป็ นการสอบโดยใช้อินเตอร์เน็ต (Internet based) หรืออีกอย่างว่า TOEFL IBT
หากนักศึกษาวางแผนที่จะเรียนในต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องทำการสอบ TOEFL เพื่อวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีเกณท์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อการได้รับเข้าเรียน โดยจะต้องได้คะแนนถึง
เกณท์หรือสูงกว่าที่กำหนดในการสอบ การสอบ TOEFLเป็ นการสอบด้วยข้อสอบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก แต่มีบาง
พื้นที่ที่อาจต้องสอบด้วยข้อสอบกระดาษ
การสอบประกอบด้วยคำถามแบบปรนัยและคำถามข้อเขียน การสอบ TOEFL IBT เป็ นการสอบที่รวบรวมการทดสอบทักษะ
ภาษา 4 ทักษะ ไว้ด้วยกัน มีระยะเวลาการสอบประมาณ 4 ชั่วโมง การสอบทั้ง 4 ทักษะ จะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยผู้สอบ
สามารถจดบันทึกย่อเพื่อช่วยในการตอบคำถามได้ตลอดช่วงเวลาของการสอบ ข้อสอบ TOEFL iBT ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. การอ่าน: Reading เพื่อวัดความสามารถในการทํางาน เข้าใจเนื้อหาการอ่านเชิงวิชาการ จากบทความ 3 - 4 เรื่อง
2. การฟั ง : Listening เพื่อวัดความสามารถในการฟั งและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษที่มีใช้กันในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
3. การพูด : Speaking เพื่อวัดความสามารถด้านการพูด 6 เรื่อง
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4. การเขียน : Writing เพื่อวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย
The entries
recorded
และมหาวิทยาลัย
โดยให้เขียน
2 เรื่อง ใช้เวลาสอบ 50 นาที คะแนน TOEFL มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ ดังนั้น ในกรณีที่สอบครั้ง
หลังสุด เป็ นเวลานานกว่า 2 ปี มาแล้ว ท่านต้องสอบ TOEFL ใหม่จึงจะสามารถขอรายงานผลการสอบได้
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SAT (การสอบวัดความถนัดด้านการศึกษา)
SATScheduled
เป็ นการสอบที่นักศึกษาของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องทำการสอบเพื่อสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัย
hours
หรือมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เป็ นการสอบภาคบังคับของพลเมืองสหรัฐอเมริกาทุกคนและอาจรวมถึงนักศึกษานานาชาติ
เช่นกันขึ้นอยู่กับวิทยาลัยหรือหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน การสอบจะประกอบด้วยหมวดข้อสอบคณิตศาสตร์และการสอบด้าน
ภาษาที่ส่วนใหญ่เป็ นคำถามแบบปรนัย หมวดคณิตศาสตร์จะประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะ
เป็ นและการนับ ฯลฯ
โดยปั จจุบัน สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดให้ต้องส่งผลคะแนน SAT เพื่อประกอบการสมัครเข้าเรียน แต่นักเรียนก็สามารถ
ส่งคะแนนได้เช่นกัน (Optional)
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การสอบเพื่อเข้าเรียนใน
อเมริกา
GMAT (การสอบวิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ):
GMAT ได้รับการควบคุมดูแลโดยสมาคมเพื่อการรับเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจระดับบัณฑิต (GMAC) ซึ่งประกอบด้วยสถาบัน
การศึกษา 131 แห่งที่มีหลักสูตร MBA ข้อสอบ GMAT ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะทางภาษา
ตัวเลขและการวิเคราะห์ของ
e
นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่วิทยาลัยต่างๆในหลักสูตร MBA และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นการสอบด้วยข้อสอบคอมพิวเตอร์
และเป็ นข้อสอบแบบปรนัยรวมถึงการสอบข้อเขียน เช่นเดียวกับการสอบประเภทอื่นแทนที่จะเป็ นการวัดระดับความรู้ การสอบนี้จะ
วัดความสามารถในการใช้ความรู้ผ่านการแก้ไขปั ญหาและการคิดเชิงสร้างสรรค์
การสอบ GMAT ดำเนินการเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด คำสั่งทั้งหมด เป็ นภาษาอังกฤษ และคำตอบทั้งหมดก็ต้องใช้เป็ นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ GMAT เป็ นการสอบแบบ Computer-Adaptive Test (CAT) เป็ นระบบที่คำถามจะ ได้รับการเลือกขึ้นมาในช่วง
ที่ทำการสอบ ในช่วงเริ่มต้นการสอบ ท่านจะได้รับคําถามที่มีความยาก ในระดับปานกลาง และเมื่อผู้สอบได้ตอบคำถามคอมพิวเตอร์
จะให้คะแนนและใช้คะแนนที่ผู้สอบได้รับ ร่วมกับคําตอบสําหรับในคำถามต่อๆ ไป ในการเลือกคำถามช่วงต่อไปให้กับผู้สอบ ตราบใด
ที่ผู้สอบ สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง คำถามต่อๆ ไปที่จะได้รับ ก็จะมีระดับความยากเพิ่มขึ้น และเมื่อใดที่ ท่านตอบคําถามผิด
คอมพิวเตอร์ก็จะคัดเลือกคำถามที่มีระดับความยากลดลงให้กับผู้สอบ ดังนั้น โดยรวมแล้วผู้สอบก็จะได้รับคำถามที่ยากเกินไปหรือ
ง่ายเกินไปสำหรับท่านเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น การคัดเลือกคำถาม จะขึ้นอยู่กับการตอบคำถามในข้อที่ผ่านมา และข้อสอบจะปรับเปลี่ยน
ไปตามระดับ ความสามารถของผู้สอบแต่ละคน
IELTS (ระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ):
การสอบ IELTS แบ่งเป็ นสองประเภทคือการสอบวิชาการและทั่วไป สำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา การสอบวิชาการ IELTS
จะเป็ นที่ต้องการมากกว่าและอาจเป็ นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยบางแห่งแทนการสอบ TOEFL คะแนนที่เป็ นที่ต้องการของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากคือ 6.0 หรือสูงกว่า เกณท์ของคะแนนอาจแตกต่างกันตามประเทศของผู้สมัครและข้อกำหนด
ของวิทยาลัยนั้นๆ

750M
The entries recorded

200M
Scheduled hours
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การสอบเพื่อเข้าเรียนใน
อเมริกา
GRE (การสอบวัดเชาวน์ปั ญญาระดับบัณฑิต)
GRE เป็ นข้อสอบที่ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยบริหารและดำเนินการสอบ

e
โดย Educational Testing Service (EIS) การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบคือ
GRE General Test และ GRE Subject Tests หลักสูตร
ที่ต้องการผลสอบ GRE ได้แก่ หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
GRE- General Test
การสอบ GRE General Test เป็ นการสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถในเรื่องของ Critical Thinking, Analytical Writing,
Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ที่ได้รับการสะสมมาเป็ นเวลาช่วงหนึ่ง และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
ด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะ GRE General Test มีรูปแบบของการสอบเป็ นแบบ computer Adaptive และประกอบ ไปด้วย 3 ส่วน
คือ
1. Analytical Writing เป็ นส่วนของการสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถของผู้สอบ
- ผสมผสานเชื่อมต่อแนวความคิดในระดับที่มีความสลับซับซ้อน ได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบข้อกล่าวอ้างและหลักฐานอ้างอิงที่มีมาด้วย สนับสนุนแนวความคิดด้วยเหตุผลและตัวอย่างที่ตรงประเด็น
-ทําความเข้าใจกับบทสนทนาโต้ตอบที่มีประเด็นชัดเจนติดต่อกันอย่างได้เรื่องราว และมีเหตุผล
- ควบคุมองค์ประกอบของการเขียนภาษาอังกฤษระดับมาตรฐาน
2. Verbal Reasoning: เป็ นส่วนของการสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถของผู้สอบ
- วิเคราะห์และประเมินบทความและการปะติดปะต่อข้อมูลที่ได้รับจากบทความ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนต่างๆ ของประโยค
- รับรูปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด
3. Quantitative Reasoning: เป็ นส่วนของการสอบที่ใช้วัดทักษะความสามารถของผู้สอบ
- ทําความเข้าใจแนวความคิดเบื้องต้นของเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล
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- หาเหตุผลเชิงวิเคราะห์

entries recorded
- แก้ไขปัThe
ญหาเชิงวิเคราะห์
GRE Subject Tests
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GRE Subject Tests เป็ นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะทาง โดยจัดสอบปี ละ 3 ครั้ง ในเดือน เมษายน
กันยายนScheduled
และตุลาคม hours
โดยสามารถเลือกสอบได้ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 7 สาขา ดังนี้
Biochemistry, Cell and Molecular Biology
Biology
Chemistry
Literature in English
Mathematics
Physics
Psychology

source: https://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/applying-to-university/entrance-to-usa-institutions/

24

การสอบเพื่อเข้าเรียนใน
อเมริกา
DUOLINGO (การทดสอบภาษาอังกฤษใหม่ล่าสุด)
การทดสอบภาษาของ Duolingo มีมาตั้งแต่ปี 2555 และได้รับความนิยมในปี 2560 เป็ นต้นมา โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งยอมรับมากขึ้น
จึงให้ผู้สมัครมหาวิทยาลัยสามารถยื่นคะแนน Duolingo แทนการสอบประเภทอื่นได้
และในขณะที่ค่าทดสอบ Duolingo มีราคาย่อมเยาและถูก
e
กว่าการสมัครสอบประเภทอื่นๆ Duolingo จึงเป็ นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักเรียนสามารถสมัครสอบได้หลายครั้งเพื่อพยายามทำคะแนนให้ดี
กว่าเดิม
Duolingo มีคะแนนเต็มที่ 160 คะแนน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
Literacy
Ability to read and write
Comprehension
Ability to listen and read
Conversation
Ability to speak and listen
Production
Ability to write and speak
คะแนนมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการคือ 115 คะแนนขึ้นไป จาก 160 คะแนน และมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่
ยอมรับคะแนน Duolingo

750M
The entries recorded

200M
Scheduled hours

source: https://www.hotcourses.in.th/study-in-usa/applying-to-university/entrance-to-usa-institutions/
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เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง
หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท F หรือ M ท่านจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้
ใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)
หนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยหนังสือเดินทางนั้นจะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า
ระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหกเดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ)
สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่าจะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน
รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่ง (1) ใบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถ
หาได้จากเว็บเพจนี้
ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่ากับ 160 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าธรรมเนียมนี้ไม่
สามารถขอคืนได้ ในบางกรณีหากวีซ่าของท่านผ่านการอนุมัติแล้ว ท่านยังอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการออก
วีซ่า โดยจะขึ้นอยู่กับสัญชาติของท่าน เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีข้อมูลที่ช่วยระบุว่าท่านจะต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าหรือไม่ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
แบบฟอร์ม I-20 ที่มีลายเซ็นรับรองจากทางโรงเรียนหรือโครงการในสหรัฐอเมริกา
เอกสารด้านการเงินและเอกสารอื่นๆที่จะช่วยสนับสนุนใบคำร้องของท่าน และมีความน่าเชื่อถือในการยืนยันว่าท่านมี
ทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมในการศึกษาของปี แรก ทั้งยังต้องสามารถบ่งบอกว่าท่านจะสามารถนำเงิน
ดังกล่าวมาใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้สมัคร M-1 ท่านจะต้องแสดง
หลักฐานยืนยันความสามารถในการชำระค่าศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวันตลอดระยะเวลาที่ตั้งใจจะพำนักอยู่
นอกจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ท่านต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านบริ
การนี้เรียบร้อยแล้ว และท่านยังสามารถนำเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ท่านเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กงสุลได้ติดตัวมา
ด้วย

26

การขอวีซ่า

ข้อมูลทั่วไป
ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็ นเด็กจะต้องมีแบบฟอร์ม DS-160 ของตนเอง ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้
สมบูรณ์และยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในการทำนัด
สัมภาษณ์วีซ่าผู้สมัครจะต้องใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ระบุไว้บนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160
เมื่อท่านลงชื่อในแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าท่านได้รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแบบ
ฟอร์มนั้นเป็ นความจริงและถูกต้องทุกประการ การกรอกข้อมูลที่ไม่เป็ นความจริงอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการเดินทางเข้า
ประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำตอบของท่านถูกต้องและท่านตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว
หมายเหตุ : ผู้สมัครวีซ่าทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 สำหรับการสมัครวีซ่าใหม่ทุกครั้ง ท่านจะไม่สามารถใช้
แบบฟอร์ม DS-160 เดิมที่ท่านเคยใช้ในการสัมภาษณ์ครั้งก่อนมาใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งใหม่ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็ นต้นไป หมายเลขบาร์โค้ดบนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวัน
สัมภาษณ์จะต้องเป็ นหมายเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากท่านนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ที่หมายเลข
บาร์โค้ดไม่ตรงกันกับหมายเลขบนแบบฟอร์มที่ใช้ทำการจองนัดมา ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า
ท่านสามารถเข้าไปทำการแก้ไขหมายเลขบาร์โค้ดบนใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ได้จนถึง 3 วันทำการก่อนวันนัดสัมภาษณ์
กรุณาเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ของท่าน และเลือก “ปรับปรุงโปรไฟล์” หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่า
สหรัฐฯ เพื่อขอคำปรึกษา
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วิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160
กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จสมบูรณ์และทำการยื่นแบบฟอร์มหลังจากที่ได้ทบทวนขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าชั่วคราว
เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยื่นแบบฟอร์ม DS-160 ผ่านระบบออนไลน์ก่อนทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุล
สหรัฐฯ
สถานทูตฯหรือสถานกงสุลที่ท่านเลือกในช่วงต้นของแบบฟอร์ม DS-160 จะต้องเป็ นสถานทูตฯหรือสถานกงสุลเดียวกับ
ที่ท่านทำนัดไปสัมภาษณ์วีซ่า
ท่านต้องตอบคำถามทุกข้อเป็ นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้รับคำแนะนำให้ใส่ชื่อเต็มของท่านด้วยตัวอักษรในภาษาท้องถิ่น
ท่านต้องอัปโหลดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของขั้นตอน DS-160 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯที่นี่
หากท่านพักการกรอกใบสมัครเกิน 20 นาที ระบบจะแจ้งเตือนว่าหมดเวลา ท่านจะต้องเริ่มกรอกใหม่ตั้งแต่ต้น เว้นแต่ว่า
ท่านได้จดบันทึกหมายเลขแบบฟอร์มของท่านไว้ หรือบันทึกแบบฟอร์มเป็ นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนหน้านี้แล้ว
ท่านควรจดบันทึกหมายเลขแบบฟอร์มไว้ซึ่งจะพบได้จากมุมบนขวาของหน้าจอ หากท่านจำเป็ นต้องปิ ดเบราว์เซอร์ก่อนยื่น
แบบฟอร์มท่านจะต้องใช้หมายเลขนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มต่อในภายหลัง
เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสร้างหน้ายืนยันซึ่งมีบาร์โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข
ท่านสามารถส่งสำเนาของแบบฟอร์ม DS-160 ไปเก็บไว้ที่อีเมลส่วนตัวได้ โดยไฟล์ที่ท่านได้รับทางอีเมลนั้นจะเป็ นไฟล์ PDF
ซึ่งต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการเรียกดูหรือสั่งพิมพ์
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สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาทำการ: เปิ ด ⋅ ปิ ด 7.00-16:00 น.
โทรศัพท์: 02 205 4000
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน Royal Thai Embassy, Washington D.C.
1024 Wisconsin Ave. N.W.,
Washington, DC 20007
เวลาเปิ ดทำการ : 9.00 น. – 12.30 น. และ 14.00 น. – 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
โทรศัพท์: 202-944-3600
โทรสาร: 202-944-3611
จ. – ศ. 9.00 น. – 12.30 น. และ 14.00 น. – 17.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Royal Thai Consulate-General, Los Angeles
611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor, Los Angeles, CA 90004
เวลาเปิ ดทำการ : 09.00 – 12.00 น. / 13.00 – 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
โทรศัพท์:(323) 962-9574 – 77
โทรสาร: ((323) 962-2128
อีเมล์: info@ThaiConsulateLA.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก Royal Thai Consulate-General, Chicago
700 North Rush Street, Chicago, IL 60611-2504
เวลาเปิ ดทำการ : 09.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
โทรศัพท์: (312) 664-3129
โทรสาร: (312) 664-3230
โทรสาร: (312) 219-8663 ฝ่ ายกงสุล
อีเมล์: info@thaiconsulatechicago.org
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก Royal Thai Consulate General in New York
351 East 52nd Street, New York, NY 10022
(between 1st Ave and 2nd Ave)
เวลาเปิ ดทำการ :10.00 -12.00 น. และ1.00 - 3.30 น.(วันจันทร์ - วันศุกร์)
โทรศัพท์: (212-754-2536 / 212-754-2538 / 212-754-1770 ext...
โทรสาร: 212-754-1907
อีเมล์: info@thaicgny.com
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่ออเมริกา
www.studyusa.com

แนะแนวการเรียนต่ออเมริกา
www.edupass.org

สมาคมแห่งชาติสำหรับนักเรียนต่างชาติประการ
www.nafsa.org

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
www.fastweb.com

ค้นหาทุน
www.fastweb.com
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ การเรียนต่อ
การค้นหามหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาอาชีพในอนาคต
และยังมีทุนการศึกษากว่า 5,000 ทุน
www.petersons.com

บริษัท Peterson ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ
การเรียนต่อ การค้นหามหาวิทยาลัย รวมถึง
ค้นหามหาวิทยาลัยและหลักสูตร
สาขาอาชีพในอนาคตwww.collegeboard.com
และยังมีทุนการศึกษากว่า 5,000 ทุนในเว็บไซต์
www.petersons.com

ค้นหาโรงเรียนและหลักสูตร
www.princetonreview.com

สมาคมการแพทย์อเมริกัน
www.aamc.org (Association of American Medical Colleges)

online application and admissions software สำหรับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก
www.embark.com

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักเรียนทุน(เว็บไซต์สนร.อเมริกา)
https://oeadc.org/th

