สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกำร
รับนักศึกษำต่ำงชำติ โปรดติดต่อ:

Center for International Education, ศูนย์กำรศึกษำนำนำชำติ
โทรศัพท์: 011-847-543-2399
อีเมล: tmireles@clcillinois.edu หรือ international@clcillinois.edu

หลักสูตรที่เปิดสอน:

อนุปริญญำด้ำนศิลปศำสตร์, อนุปริญญำด้ำนวิทยำศำสตร์, อนุปริญญำด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุกต์, อนุปริญญำ
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์, อนุปริญญำด้ำนศิลปกรรมศำสตร์, อนุปริญญำด้ำนศึกษำศำสตร์

หลักสูตรภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำที่สองที่เปิดสอน:

College of Lake County มีหลักสูตรกำรสอนภำษำอังกฤษแบบเร่งรัด
ได้รับกำรรับรองจำกสมำคมหลักสูตรภำษำอังกฤษแบบเร่งรัดของอเมริกำ (American Association of Intensive
English Programs - AAIEP) เมื่อรับนักศึกษำเข้ำศึกษำ จะมีกำรทดสอบควำมถนัดด้ำนภำษำ
เพื่อพิจำรณำถึงระดับควำมสำมำรถของนักศึกษำโดยแบ่งออกเป็นกำรสอนสี่ระดับ คือเบื้องต้น ปำนกลำง ขั้นสูง
และระดับเปลี่ยนผ่ำน นักศึกษำยังสำมำรถใช้ห้องปฏิบัติกำรภำษำ Sanako ที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำได้
สำหรับโปรแกรมนี้ไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS
แต่อย่ำงใด

คะแนนกำรทดสอบที่ใช้สำหรับ
กำรจัดระดับควำมสำมำรถ
ในชั้นเรียน:

สำหรับหลักสูตรทำงวิชำกำรของวิทยำลัย นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมถนัดทำงภำษำโดย:


ได้รับคะแนน 153 จำกส่วนทักษะด้ำนภำษำของกำรทดสอบควำมถนัดทำงวิชำกำร (Academic Proficiency
Test) ของ College of Lake County



คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 527 สำหรับกำรทดสอบแบบกระดำษ หรือ
197คะแนนสำหรับกำรทดสอบทำงคอมพิวเตอร์ และ 71 คะแนนสำหรับกำรทดสอบทำงอินเทอร์เน็ต

ทุนกำรศึกษำที่มีให้:



คะแนน ELI Accuplacer ขั้นต่ำ 320



6.0 – รูปแบบวิชำกำร – ใน IELTS



ELS Language Centers, จบชั้น 112

College of Lake County มีทุนกำรศึกษำแบบจำกัดให้กับนักศึกษำต่ำงชำติ
หลังจำกจบภำคกำรศึกษำอย่ำงน้อยหนึ่งภำคที่ College of Lake County แล้ว

หอพักในวิทยำเขต:

College of Lake County ไม่มีหอพักภำยในวิทยำเขต แต่เรำจะให้ควำมช่วยเหลือในกำรค้นหำที่พักนอกวิทยำเขต
เช่น: อพำร์ตเมนต์ ห้องพักระยะยำว และกำรหำห้องพักร่วมกับนักศึกษำคนอื่น
นอกจำกนี้เรำยังมีบริกำรรับจำกสนำมบินฟรี จำกสนำมบิน O'Hare

กำหนดกำรสมัคร:

ภำคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (กลำงเดือนสิงหำคมถึงกลำงเดือนธันวำคม):
ภำคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (กลำงเดือนมกรำคมถึงกลำงเดือนพฤษภำคม):

1 กรกฎำคม
1 พฤศจิกำยน

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
ปีกำรศึกษำ 2018 (9 เดือน)
ค่ำเล่ำเรียน*
และค่ำธรรมเนียมของวิทยำลัย
ตำรำเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ

$ 10,488

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีพ

$ 8,680

กำรประกันสุขภำพ

$ 1,200

จำนวนรวมต่อปีกำรศึกษำ

$21,964

*ค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมสำหรับนักศึกษำต่ำงชำติคื
อ $437.00 ต่อชั่วโมงหน่วยกิต

$ 1,596

นักศึกษำต่ำงชำติจะต้องเรียนครบ 12
หน่วยกิตในแต่ละภำคกำรศึกษำ

สถิติประชำกรของนักศึกษำ
จำนวนนักศึกษำทั้งหมด: 13,145
จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติทั้งหมด: 120 คนจำกกว่ำ 44 ประเทศ
COLLEGE OF LAKE COUNTY

ใบสมัครนักศึกษำต่ำงชำติ, ใบสมัครเข้ำศึกษำใน College of Lake County, หลักฐำนกำรจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่แปล
เป็นภำษำอังกฤษและรับรองอย่ำงเป็นทำงกำร, หนังสือรับรองอย่ำงเป็นทำงกำรจำกธนำคำรของคุณหรือผู้อุปกำระ ซึ่งค้ำประกันวงเงินอย่ำงน้อย $21, 964
ดอลลำร์สหรัฐฯ, หนังสือรับรองกำรสนับสนุนจำกผู้อุปกำระ ถ้ำมี, สำเนำหนังสือเดินทำงและภำพถ่ำยขนำดเท่ำในหนังสือเดินทำง

โปรดดูรำยละเอียดทั้งหมดได้ที่: http://www.clcillinois.edu/international

NEW: วิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงและมหาวิทยาลัยที่เสนอการรับนักศึกษาเข้ารับการรับรองจาก CLC!

นักศึกษำของ College of Lake County จะได้รับประโยชน์จำกบริกำรนักศึกษำมำกมำย รวมถึงกำรให้คำแนะนำด้ำนวิชำกำร กำรวำงแผนอำชีพ
กำรให้คำปรึกษำ กำรกวดวิชำ ศูนย์ออกกำลังกำย กำรจ้ำงงำนในวิทยำเขต และบริกำรด้ำนสุขภำพ วิทยำเขตแห่งนี้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมำกมำย
มีองค์กำรนักศึกษำ กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงวิทยำลัย กิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม คอร์ทเทนนิส เส้นทำงเดิน และศูนย์ศิลปะกำรแสดง
เลคเคำท์ตีนั้นตั้งอยู่ห่ำงจำกชิคำโก ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสำมของสหรัฐอเมริกำ โดยห่ำงไปทำงด้ำนเหนือ 72 กิโลเมตร นักศึกษำของ CLC
จะได้สัมผัสกับควำมหลำกหลำยและมิตรไมตรีของภูมิภำคมิดเวสต์!

วิทยำศำสตร์ชว
ี ภำพและสุขภำพ:
 ชีววิทยำ
 พฤกษศำสตร์
 เคมี
 นิเวศน์วิทยำ
 เทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
 สุขภำพและสุขอนำมัย
 พืชสวน
 กำรนวดบำบัด
 กำรตรวจโลหิต
 พลศึกษำ
 เตรียมทันตศำสตร์
 เตรียมแพทยศำสตร์
 เตรียมกำรบำบัดด้ำนอำชีพ
 เตรียมเภสัชศำสตร์
 เตรียมกำยภำพบำบัด
 เตรียมสัตวแพทย์ศำสตร์
 สันทนำกำร
 สัตววิทยำ

บริหำรธุรกิจศำสตร์:
 กำรบัญชี
 ระบบบริหำรสำนักงำน
 กำรบริหำรธุรกิจ
 ระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์
 ธุรกิจบริกำรและอำหำร
 ผู้ช่วยนักกฎหมำย
นิเทศศำสตร์
มนุษยศำสตร์และวิจิตรศิลป์:
 ศิลปศำสตร์
 กำรสื่อสำร
 ลีลำศ
 กำรออกแบบสื่อดิจิตัล
 ภำษำอังกฤษ
 ภำษำต่ำงประเทศ
 มนุษยศำสตร์
 วำรสำรศำสตร์
 ผู้ช่วยบรรณำรักษ์
 กำรสื่อสำรมัลติมีเดีย
 ดนตรี
 ปรัชญำ
 วำทกำร
 กำรสื่อสำรทำงเทคนิค
 กำรละคร

วิศวกรรม, คณิตศำสตร์ และฟิสิกส์:




เทคโนโลยีสถำปัตยกรรม
กำรซ่อมแซมกรณียำนพำหนะชน
เทคโนโลยียำนยนต์



เทคโนโลยีกำรใช้ CAD



เครือข่ำย CISCO

 เทคโนโลยีพลเรือน
 วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์
 โลกศำสตร์
 วิศวกรรม
 ธรณีศำสตร์
 เลเซอร์/โฟโตนิกส์/ออปติกส์
 คณิตศำสตร์
 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
 ฟิสิกส์
 กำรทำควำมเย็น ควำมร้อนและกำรปรับอำกำศ
 หลักสูตรควำมยั่งยืน
 กำรเชื่อม
สังคมศำสตร์:
 มำนุษยวิทยำ
 จิตวิทยำ
 อำชญวิทยำ
 สังคมสงเครำะห์
 กำรศึกษำปฐมวัย  สังคมวิทยำ
 เศรษฐศำสตร์
 กำรศึกษำพิเศษ
 กำรศึกษำขั้นประถม
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเพลิง
 เพศและเพศศึกษำ
 ภูมิศำสตร์
 ประวัติศำสตร์
 บริกำรมนุษยชน
 รัฐศำสตร

