A LEADING PUBLIC UNIVERSITY
The University at Buffalo (UB) เป็นสถาบันทางการศึกษาของรัฐทีโ่ ดดเด่น และ
ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกก่อตั้งชึ้นในปี 1846 รวทมัง้ ยังเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 64
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ค มีโปรแกรมการศึกษาที่นา่ สนใจอย่างมากมาย ให้ผู้ที่สนใจ ได้เลือกเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี ,
ปริญญาโท และ เอก อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของ สมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกันทีม
่ ีชื่อเสียง (The Association of American Universities) และ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับแนวหน้าของจานวนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีสถาบันการวิจัยที่เน้นการวิจั ย แต่ทว่า UB
ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยทีค
่ ิดค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ถูกทีส
่ ุดแห่งหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐด้วยกันในประเทศสหรัฐอเมริกา
คณาจารย์ และ โปรแกรมทางการศึกษา (FACULTY AND DEGREE PROGRAMS)
UB มีคณาจารย์ที่มค
ี วามสามารถและมีชื่อเสียงอย่างมากมายอยู่เกือบถึง 2,000 คน และในจานวนนี้ 95% เป็นผู้ทจ
ี่ บการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าอีก UB มีโปรแกรมทางการศึกษามากถึง 300 สาขาให้นักศึกษาได้เลือกเรียนทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก ซึ่งแบ่งเป็นทาง สายวิทยาศาสตร์ , สายศิลปศาสตร์ และ สายอาชีพ ได้แก่
สถาปัตยกรรม และ
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จานวนนักศึกษา (STUDENT ENROLLMENT)
UB มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 29,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติ จานวน 5,000 กว่าคนจาก 100 ประเทศทั่วโลก
ระเบียบการและเอกสารทีจ
่ าเป็นสาหรับผูส
้ มัครเรียน (ADMISSION REQUIREMENTS)
ผู้สมัครทีเ่ ป็นนักศึกษาต่างชาติจะได้รับการพิจารณาตามพื้นฐานดังนี้
1)

หลักฐานทางการศึกษา : รายงานผลการศึกษา

2)

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งก็คือ คะแนน TOEFL ต้องได้อย่างน้อยที่สุด 550 คะแนนในการสอบแบบกระดาษ (paperbased), 79 คะแนนในการสอบผ่านระบบอินเตอร์เนต (internet-based) หรือ IELTS ต้องได้ระดับ 6.5
(โดยคะแนนในส่วนย่อยต้องไม่ต่ากว่าระดับ 6.0)
สาหรับนักศึกษา ปริญญาตรี ปีแรก หรือนักศึกษาที่โอนย้ายสถาบันที่ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนขั้นต่า
จะได้รบ
ั การพิจารณาแบบมีเงื่อนไข และนักศึกษาจาเป็นต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในภาคเรียนแรก นักศึกษาในกลุม
่ นี้
ต้องได้คะแนนดังต่อไปนี้ TOEFL ต้องอยู่ในช่วง 523-549 คะแนนในการสอบแบบกระดาษ, 70-78
คะแนนในการสอบผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือ IELTS ต้องได้ระดับ 6.0 และคะแนนในส่วนย่อยต้องไม่ต่ากว่าระดับ 5.5
ส่วนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา บางภาควิชาอาจจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่าที่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป

3)

Standardized Test: ทางมหาวิทยาลัยอยากแนะนาให้ผู้สมัคร สอบ Standardized Test แต่ไม่ได้บังคับ นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 1
ไม่จาเป็นต้องส่งคะแนน SAT I ก็ได้ แต่บางภาควิชาอาจขอให้นก
ั ศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาส่งคะแนนสอบ GRE และ GMAT

4)

หลักฐานทางการเงิน ผู้สมัคร (ที่เป็นชาวต่างชาติ) ทุกคนต้องมีเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อแจ้งที่มาของเงินเหล่านั้น
ก่อนที่จะมีการออกเอกสารที่เรียกว่า A Certificate of Eligibility สาหรับใช้เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศสหัฐอเมริกา

วิธก
ี ารสมัคร (APPLICATION PROCEDURE)
การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี จะต้องยื่นใบสมัครแก่ International Admission เอกสารสามารถยื่นได้ตลอดเวลา
แต่ทางมหาวิทยาลัยขอแนะนาให้นักศึกษาส่งเอกสารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สาหรับ Fall Semester และ
ช่วงเดือนตุลาคม สาหรับ Spring Semester เพื่อจะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่สาหรับการสมัครเรียนระดับปริญญาโท และ เอก ต้องยื่น
ใบสมัครโดยตรงต่อสาขา หรือคณะวิชานั้นๆ ก่อนกาหนดการปิดรับใบสมัครซึ่งจะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาวิชา
การปฐมนิเทศ (ORIENTATION)
นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ซึ่งจะจัดขึ้น หนึ่งสัปดาห์กอ
่ นการเปิดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ปฏิทน
ิ การศึกษา (ACADEMIC CALENDAR)
UB มี 2 ภาคการศึกษาหลัก โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาประมาณ 15 สัปดาห์ ซึ่งแบ่งเป็นภาคการศึกษาในช่วง ฤดูใบไม้ร่วง (Fall
Semester) จะเริม
่ ตั้งแต่ ปลายเดือน สิงหาคม ถึง กลางเดือน ธันวาคม และ ภาคการศึกษาในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Semester) ระหว่างเดือน
พฤษภาคม และ สิงหาคม จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนโปรแกรมเข้มข้นต่างๆในแต่ละสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน และ ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ (TUITION & FEES)* ใน 1 ปีการศึกษา (9 เดือน)
ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียม /ค่าอาหารและที่อยู่อาศัย รวมทั้งหมด

ระดับปริญญาตรี

$24,180

$19,079

$43,259

ระดับปริญญาโท และ เอก

$22,210

$18,435

$40,645

*ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจจะมีการเปลีย
่ นแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*จานวนเงินข้างต้นไม่ได้รวมค่าหนังสือ และ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
FINANCIAL ASSISTANCE
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจได้เงินทุนช่วยเหลือ หรือ ได้รบ
ั การยกเว้นค่าเล่าเรียน จากสาขา หรือภาควิชาที่สมัครเข้าเรียน
buffalo.edu/internationaladmissions/scholarships
การเรียนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LANGUAGE STUDY)
UB มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English Language Institute (ELI)) ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษเข้นข้นในกลายระดับ และมีการฝึก
อบรมก่อนเริ่มการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา (Fall , Spring, Summer – Semesters) ผู้สนใจสามารถติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์
(716) 645-2077, FAX (716) 645-6198, E-mail: elibuffalo@buffalo.edu, Web site: buffalo.edu/eli
ทีพ
่ ก
ั อาศัย (HOUSING)
UB มีบริการหอพัก และอพาร์ทเม้นท์ สาหรับนักศึกษาตามลาดับที่ติดต่อเข้ามาก่อน-หลัง สาหรับหอพักภายในมหาวิทยาลัย
เรามีไว้สาหรับเด็กนักเรียนต่างชาติก่อนถ้ายื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียมก่อน 1 พฤษภาคมสาหรับ Fall Semester และ
1 ธันวาคมสาหรับ Spring Semester สามารถดูได้ที่ buffalo.edu/campusliving
การทางาน (EMPLOYMENT)
ทางมหาวิทยาลัยมีงาน Part-Time จานวนจากัด สาหรับผู้ถือวีซ่า นักเรียน “F” และ นักเรียนทุน หรือนักเรียนแลกเปลี่ยน “J”
กิจกรรม และ ความเป็นอยูข
่ องนักเรียน (STUDENT LIFE)
UB มีสิ่งอานวยความสะดวกทางสันทนาการ การกีฬา และ สิ่งบันเทิงต่างๆ รวมทั้งมีชมรม และ องค์กรต่างๆ มากถึง 450 องค์กร และ มากกว่า 25
กลุ่มเป็นชมรมของนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษต่างๆ การแสดงดนตรี การแสดง
ภาพยนตร์ และ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆมากมาย UB Bull จัดอยู่ในกลุ่ม Division I-A ระดับชาติของ National Collegiate Athletic
Association (NCAA) และยังเป็นสมาชิกของ Mid-American Conference (MAC).
สภาพชุมชน (THE COMMUNITY)
เมือง Buffalo เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐนิวยอร์ค ซึ่งมีฤดูกาลถึง 4 ฤดูกาล และเป็นศุนย์กลางของสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ สาหรับผู้อยู่อาศุยในบริเวณเมืองใกล้เคียง อีกทั้งสภาพชุมชนก็มีความเป็นมิตร และน่าอยู่อีกด้วย นอกจากนี้ Buffalo ยังเป็น
เมืองที่น่าอยู่, สะดวกสบายและปลอดภัย สาหรับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งราคาค่าที่พักยังถูกอีกด้วย
ทีต
่ ั้งของมหาวิทยาลัย (LOCATION)
จากเมือง Buffalo เราสามารถเดินทางโดยเครื่องบิน ประมาณ 1 ชั่วโมงไปยังเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น New York City, Washington, Boston,
Philadelphea และ Chicago รวมทั้งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเขตแดนประเทศแคนาดา ดดยมีแม่น้าไนแองการา (Niagara River)
เป็นส่วนแบ่งเขตแดน ประชาชน, นักศึกษาสามารถเดินทางจาก UB ไปยัง Niagara Fall โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที และ เดินทางไป Toronto
ซึ่งเป็นเมืองศุนยืกลางทางการค้า และ วัฒนธรรม ของประเทศแคนาดา โดยใช้เวลาเพียง 90 นาทีเท่านั้น
ระดับปริญญาตรีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
International Enrollment Management
411 Capen Hall, Buffalo, NY 14260, USA

ระดับปริญญาโทและเอกติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
The Graduate School
408 Capen Hall, Buffalo, NY, 14260, USA

โทรศัพท์ (716) 645-2368, FAX (716) 645-2528

โทรศัพท์ (716) 645-3482, FAX (716) 645-6998

E-mail: intiem@buffalo.edu

E-mail: grad@buffalo.edu

หรือ Web site: buffalo.edu/ApplyUB

หรือ Web site: grad.buffalo.edu

