มหาวิทยาลัยแหงแมสซาชูเซตส แอมเฮิรส

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

UMass Amherst (มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตสแอมเฮิรส) เป็นมหา

วิทยาลัยในเครือของระบบมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส มหาวิท ยาลัย

ตั้งอยูในเขตตะวันตกของรัฐแมสซาชูเซตสซึ่งถือวาเป็นหนึ่ง ในพื้นที่

ที่ปลอดภัยที่สุดและสวยที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลั

ยตั้งอยูไมไกลจากพื้นที่ของนครที่มีชีวิตชีวาและนาตื่นเตนที่สุดในประเทศ

ยกตัวอยางเชน UMass Amherst ตั้งอยูทางทิศตะวัน ตกหางจากนครบอ

สตันไป 118 กิโลเมตร, 219 กิโลเมตรทางทิศต ะวันออกเฉียงเหนือของ

มหานครนิวยอรกและ 543 กิโลเมตรจากกรุงวอชิง ตันดีซีซึ่งเป็นเม

ืองหลวงของสหรัฐอเมริกา.

มหาวิทยาลัยแหงแมสซาชูเซตส แอมเฮิรสเป็นสถานที่เรียนของนักศึกษากวา

28,000 ซึ่งรวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกือบ 22,000 คน UMass

Amherst เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหอพักตั้งอยูในมหาวิทยาลัย โดยนักศึก

ษาปริญญาตรีรอยละ 60 อาศัยอยูในหอพั กของมหาวิทยาลัยและรับประทาน

อาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยที่ไดรับรางวัลโรงอาหารยอดเยี่ยมอีกดวย

สำหรับผูที่อาศัยอยูนอกมหาวิทยาลัย บริการระบบขนสงของ UMass

นั้นใหบริการรถเมลฟรีและยังมีบริการรถตูถึงที่วิ่งในเสนทางรอบๆ

ชุมชนทองถิ่นถึง 8 เขต การออกกำลังกายในเขต Amherst ก็ถือเป็นเรื่

องงายเชนกัน เพราะในมหาวิทย าลัยไมเพียงแตมีศูนยนันท นาการข

องนักศึกษา ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งในประเทศเทานั้น แตพื้นที่โดยรอบของเขต

Amherst ยังมีทิวทัศนที่งดงามซึ่งเหมาะสำหรับการเดินปา, วายน้า

และขี่จักรยานเพื่อสำรวจพื้นที่อันสวยงามโดยรอบอีกดวย

มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม

UMass Amherst ไดรับการยอมรับวาเป็นหนึ่ง ในสุดยอดมหาวิท ยาลัยวิจั
ยของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา จากรูปภาพกราฟิกดานขวา แสดงใหเ

ห็นวามหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับที่สูงในหลายโปรแกรมของระดับปริญ
ญาตรี หลักสูตรบัณฑ ิตศึกษาก็ไดรับการยกยองวามีม าตรฐานสู งเชนกัน
จากการจัดอันดับข องสภาวิจัยแหงชาติซึ่งได จัดอันดับ หลักส ูตรระดับป
ริญญาเอก 5,000 หลักสูตรในปี 2013 ไดขอสรุปที่ชัดเจน อยางห นึ่งวา
โปรแกรมหลักสูตรที่ดีที่สุดหล ายโปรแกรมของประเทศอยูที่ UMass
Amherst แหงนี้ จาก 39 สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยไดเปิดสอนนั้น มี 4

สาขาวิชาที่ม ีคุณส มบัติไดรับการป ระเมินอันไดแก สาขาวิท ยาศาสต รอาห
าร สาขา วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว สาขาภาษาศาสตร ์และสา ขาวิทยาศ
าสตรโพลิเมอรและเครื่องกล โดยทั้ง 4 สาขาวิชาน ี้ไดรับการจัดอ ันดับวา

เป็นหลักสูตรชั้นนำที่ดีของประเทศจากการคัดสรรของมหาวิทยาลัยรัฐและเอ

How we rank
U.S. News & World Report
Best US Colleges for 2017
#27 Public Schools
#74 All Schools
#63 Undergraduate Engineering
#48 Undergraduate Business

U.S. News & World Report
Best Global Colleges for 2016
Top 15% Global Rank
Top 15% Research ReputaƟon
Top 15% Faculty Books Published
Top 15% Faculty PublicaƟons Cited
Top 10% InternaƟonal CollaboraƟon

Business Week Best Undergrad
Business Schools 2016
#11 Public Schools Only
#33 All Public & Private Schools

กชน อีกทั้งยังมี 8 หลักสูตรที่ได รับการรับรองว ่ามีคุณภาพดีเชนเดียวกัน
ไดแก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเคมี สาขาวิทยา
การคอมพิวเตอร สาขาประวัติศาสตร สาขาคณิตศาสตร สาขาปรัชญา
และสาขาจิตวิทยา

— www.umass.edu/admissions/international —

มหาวิทยาลัยแหงแมสซาชูเซตส แอมเฮิรส

งานดานวิชาการ

ทุนการศึกษา

จากคณะและวิทยาลัย 10 แหงของเรา UMass Amherst

เปิดสอนทั้งหมด 88 สาขาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 73

สาขาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และ 51 สาขาสำหรับปริญญาเอก

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยั งเปิดโอก าศใหนักศึกษาได

้รับประสบการณการเรียนรูใหมๆ ผานเครือขายพ ันธมิตรข

องมหาวิทยาลัย ดวยระบบที่ผานเครือขายพันธมิตรของมหาวิทยา

ลัยนี้ นักศึกษาจะไดรับคำปรึกษาสวนบุคคลที่จะชวยใหพวกเขาไดป
ระโยชนสูงสุดจากหลักสูตรเกียรตินิยมเหลานี้ หลักสูตรเกียร

ตินิยมขนาดเล็ กยังเ ปิดโอกาสใหกับนักศึกษาที่ตอง

การจะพัฒนาความรูในแขนงสาขาวิชาตางๆ ที่หลากหลายและสงเสร
ิมใหมีการศึกษาอ ยางลึกซึ้งในหัวขอที่แตละคนสนใจเป็นพิเศษ

ชุมชนเกียรตินิยมแหงนี้ยังมาพรอมกับความหลากหลาย

ของหลักสูตรการลงมือปฏิบัติจริง การประชุมอภิปรา ยกับคณาจารย

์และศิษยเกาที่มีชื่อเสียงของ UMass Amherst เพื่อโอกาสใ
นการพัฒนาศักยภาพอยางมืออาชีพ

มหาวิทยาลัย UMASS Amherst มีความยินดีที
จะพิจารณารับนักเรียนนานาชาติที
มีคุณสมบัติพรอม และใหทุนการศึกษาได
ถึง 14,000 ดอลลารสหรัฐตอปีการศึกษา
เพียงสงใบสมัครเรียนใหกับทางมหาวิทยาลัย เมื
อไดรับการตอบรับ รายชื อนักศึกษา
จะถูกนำไปพิจารณาความเป็นไปไดในการไดรับทุ
นโดยอัตโนมัติ โดยที
นักศึกษาไมตองสงใบมสมัครขอรับทุนตางหาก
ทุนการศึกษานถี

ูกจัดขึน เพ

ือตระหนักถึงความสำเร็จทางการศึกษาระดับสูงข
องนักเรียนจากทว ั โลกท ีจะมาศึกษาท ี
มหาวิทยาลัยของเรา ทุนการศึกษานใี
หสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานัน

Quick Facts

โดยจะพจิ ารณาจากผลการเรียนเฉลย ี (จีพเี อ)

English Language Requirements:
• TOEFL 80 or higher with no subscore below 17
• IELTS 6.5 or higher with no subscore below 6.0
• Unscripted interview with third-party company
• High school diploma earned from a country where
English is the offical langauge

และคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน

AP, IB, CLEP, and A Level Examinations:
Students can receive credit through Advanced Placement
(AP), International Baccalaureate (IB) Diploma Program,
College-Level Examination Program (CLEP), and International A Level examinations. Strong scores may allow for
course waiver or course credit.

Tuition & Fees

$31,500

Room & Board

$12,000

Miscellaneous

$4,500

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Fall 2016 Freshman Profile:
• 41,000
Applications
• 1225
Average Combined SAT (CR+M)
• 27
Average Compisite ACT
• 3.82
Average High School GPA

(standardized test) อาทิ เชน SAT หรือ ACT

Tuition:
Fall 2016 International Freshman/Transfer

Total for two semesters:

$48,000

*Based on estimated information in USD*

You can also find us at:
UMassAmherst

UMassAmherst

UMass

UMassglobal

UMassAmherst
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