เกีย่ วกับ Millersville University
Millersville University นำเสนอกำรศึกษำชั้นนำระดับโลกซึ่ งเปิ ดโอกำสให้นกั ศึกษำของเรำได้ใช้ควำมสำมำรถ อย่ำงเต็มที่
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1855 ปั จจุบนั นี้ Millersville University เป็ นหนึ่งในมหำวิทยำลัยรัฐที่ได้รับ
กำรยกย่องมำกที่สุดแห่งหนึ่งในเขตบริ เวณที่ต้ งั อยูข่ องประเทศสหรัฐอเมริ กำ มีนกั ศึกษำที่กำลังลงทะเบียน ศึกษำอยูท่ ี่ Millersville University
ประมำณ 8,000 คนจำกเกือบ 30 ประเทศทัว่ โลก นักศึกษำของ Millersville University สำมำรถเลือกศึกษำในระดับปริ ญญำตรี กว่ำ 100
โปรแกรม และในระดับปริ ญญำโทอีก 50 โปรแกรม นักศึกษำของ Millersville มีขอ้ ได้เปรี ยบใหญ่สองประกำรคือ
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่และกำร สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือของชุมชนแห่งกำรเรี ยนรู ้ภำยในมหำวิทยำลัยที่มีควำมใส่ ใจ

ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณต่ อหนึ่งปี การศึกษา

สาขาการศึกษาทีไ่ ด้ รับความนิยม

ประจำปี 2017 – 2018 (ดอลล่ ำร์ สหรัฐ)

U - ระดับปริญญำตรี

G - ระดับปริญญำโท

กำรสื่ อสำรและวำรสำรสนเทศ (U)
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศศำสตร์ (U)

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยีวิศวกรรม (U, G)

$37,473 (30 หน่วยกิต)

ครุ ศำสตร์ (U)
ภำษำและวรรณกรรมอังกฤษ (U, G)

ระดับปริญญาโท

ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์กำยภำพ (U, G)

$32,263 (18 หน่วยกิต)

จิตวิทยำ (U, G)
สังคมศำสตร์ (U, G)
ทัศนศิลป์ และศิลปะกำรแสดง (U)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI)

ธุรกิจ กำรจัดกำร และกำรตลำด (U)

$26,300

รัฐประศำสนศำสตร์และกำรบริ กำรสังคม (U)

ค่ าใช้ จ่ายนีร้ วมค่ าเทอมและค่ าธรรมเนียมต่ างๆ ค่ าที่พักและค่ า สาธารณูปโภค ค่ าประกันสุขภาพ
และค่ าใช้ จ่ายจิปาถะอื่นๆ

สุ ขภำพและเวชศำสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้อง (U, G)
คณิ ตศำสตร์และสถิติ (U, G)
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรดูแลสุ ขภำพ (U, G)

ค่ าใช้ จ่ายในการเรี ยนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษไม่ ได้ รวมอยู่ในการลงทะเบียนเรี ยนวิชาที่ใช้ เก็บห
น่ วยกิต

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English Language Institute - ELI)
นักศึกษำเต็มเวลำของ ELI จะได้เรี ยนภำษำอังกฤษเป็ นเวลำ 18-22 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ซ่ ึ งสอนโดยครู ฝึกสอนผูท้ ุ่มเทที่ผำ่ นกำรอบรม TESOL แล้ว
โปรแกรมที่ไม่นบั หน่วยกิตนี้ตรงกับเงื่อนไขกำรรับเข้ำศึกษำในโปรแกรมทั้งระดับปริ ญญำตรี และปริ ญญำโท มีเงื่อนไขกำรรับเข้ำศึกษำแบบพิเศษสำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ

www.millersville.edu/international

เงือ่ นไขการรับเข้ าศึกษาที่ Millersville University
นักศึกษำต่ำงชำติทุกคนที่ตอ้ งกำรสมัครเข้ำศึกษำที่ Millersville University จะต้องยืน่ เอกสำรดังต่อไปนี้
ระดับปริ ญญาตรี

ระดับปริ ญญาโท

• ใบสมัครและค่ำธรรมเนี ยมกำรสมัคร

• ใบสมัครและค่ำธรรมเนี ยมกำรสมัคร

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
• ใบสมัคร

• ใบประมวลผลกำรศึกษำแบบเป็ นทำงกำร*

• ใบประมวลผลกำรศึกษำแบบเป็ นทำงกำร*

• ใบประมวลผลกำรศึกษำ

• หลักฐำนแสดงควำมชำนำญในกำรใช้ภำษำอังกฤษ

• คำแถลงถึงวัตถุประสงค์

• หลักฐำนแสดงควำมชำนำญในกำรใช้ภำษำอังกฤษ (ไม่จำเป็ น)

• หลักฐำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

• ผลสอบ GAT (ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรม)

• หลักฐำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

• สำเนำพำสปอร์ ตหน้ำประวัติบุคคล

• หลักฐำนแสดงควำมชำนำญในกำรใช้ภำษำอังกฤษ

• สำเนำพำสปอร์ ตหน้ำประวัติบุคคล

• จดหมำยรับรอง 3 ฉบับ
• หลักฐำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
• สำเนำพำสปอร์ ตหน้ำประวัติบุคคล

ระดับความชานาญในการใช้ ภาษาอังกฤษ
ระดับปริ ญญำตรี (70 iBT, 6.0 IELTS, 54 PTE, 169 Cambridge, 4.0 iTEP, 2A STEP-EIKEN)
ระดับปริ ญญำโท (81 iBT, 6.5 IELTS, 61 PTE, 177 Cambridge, 4.5 iTEP, Pre-1 STEP-EIKEN)
หมายเหตุ:
• รหัสสถำบันกำรศึกษำของ Millersville University คือ 2656
• เอกสำรรับรองต่ำงๆจะต้องเป็ นแบบทำงกำรและเป็ นต้นฉบับจริ ง หรื อเป็ นสำเนำที่มีกำรเซ็นรับรองหรื อยืนยันโดยผูม้ ีอำนำจแล้ว อย่ำส่ งเอกสำรต้นฉบับจริ งที่คุณมีอยูเ่ พียงฉบับเดียวมำให้เรำ
• นักศึกษำที่ใช้เอกสำรรับรองคุณวุฒิทำงกำรศึกษำจำกวิทยำลัยหรื อมหำวิทยำลัยนอกสหรัฐอเมริ กำจะต้องส่ งเอกสำรทำงกำรเหล่ำนั้นไปให้ผใู ้ ห้บริ กำรประเมินคุณวุฒิที่ได้รับกำรยอมรับเพื่อทำกำรประเมินเป็ นรำยวิชำไป

ส่ งเอกสารสาหรับการสมัครเข้ าศึกษามาได้ ที่:
แผนกรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แผนกรับสมัครนักศึกษาระดับปริ ญญาโท Millersville

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

Millersville University Office of Admissions

University Graduate Studies

Millersville University Global Education

P.O. Box 1002

P.O. Box 1002

P.O. Box 1002

Millersville, PA 17551-0302

Millersville, PA 17551-0302

Millersville, PA 17551-0302

Phone Number: 717-871-4625

Phone Number: 717-871-4723

Email: admissions@millersville.edu

Email: gradadmissions@millersville.edu

@millersvilleu

Phone Number: 717-871-7506
Email: GlobalEducation@millersville.edu

