ขัน$ ตอนการสมัครสําหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
HOW TO APPLY: วิธกี ารสมัคร
•
•
•
•

สมัครออนไลน์: www.academyart.edu กด “Apply Now” ทีGแถบทางขวา หรือ
กรอกใบสมัครทีGแนบมา อีเมลหรือแฟ๊ กซ์มาทีG Academy of Art University แล้ วส่งค่าสมัครมาทีG https://www.flywire.com/pay/academyart หรือ
ติดต่อฝ่ ายรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพืGอสมัครด้ วยตัวเอง
หมายเหตุ: นักศึกษาทีGย้ายสถาบัน กรุณาอ่านรายละเอียดจากใบสมัครนักศึกษาต่างชาติสําหรับขันk ตอนเพิGมเติม

UNDERGRADUATE APPLICANTS: ผู้สมัครระดับปริญญาตรี
ใบสมัคร ใช้ ได้ เฉพาะเทอมทีGระบุใบสมัครเท่านั kน
ชําระค่ าสมัครและค่าธรรมเนียมตามตารางด้ านล่ างพร้ อมใบสมัคร
$500 สําหรับนักศึกษาที\เรียนในแคมปั ส $200 สําหรับนักศึกษาออนไลน์
ค่ าสมัคร
$150
$150
ค่ าลงทะเบียน
$50
$50
ค่ าธรรมเนียมนักศึกษาต่ างชาติ
$300
$0
ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติไม่สามารถเรียกคืนหรือเปลีGยนได้ ใช้ ได้ เฉพาะเทอมทีGระบุใบสมัครเท่านันk
ใบรายงานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใบประกาศนียบัตร/จดหมายรับรองการจบการศึกษา: ส่งแบบปิ ดผนึกสมบูรณ์
(Official) หรือไม่ปิดผนึก (Unofficial) ก่อนได้ เอกสารต้ องระบุวนั สําเร็จการศึกษา หรือวันทีGได้ รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา หากเอกสารไม่ได้ เป็ น
ภาษาอังกฤษ สามารถส่งเอกสารเป็ นภาษาไทย ทางมหาวิทยาลัยจะให้ นักศึกษาดําเนินการแปลเอกสารหลังจากมาถึงซานฟรานซิสโก โดยใช้ ผ้ แู ปลทีG
ทางมหาวิทยาลัยกําหนด ส่ งใบรายงานผลการเรียนที\ระบุวันจบ หรือใบประกาศนียบัตร / จดหมายรับรองการจบการศึกษา แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ ภายในวันแรกของการเปิ ดภาคเรียนปี การศึกษาแรกเท่ านัน$
ใบรายงานผลการเรียนหรือใบประกาศนียบัตร สําหรั บนักศึกษาที\มีความประสงค์ จะโอนหน่ วยกิตจากต่ างสถาบัน: สําหรับนักศึกษาทีGต้องการ
โอนหน่วยกิต กรุณาส่งใบรายงานผลการเรียนแบบปิ ดผนึกสมบูรณ์ (Official) หรือไม่ปิดผนึก (Unofficial) หากเอกสารไม่ได้ เป็ นภาษาอังกฤษ สามารถ
ส่งเอกสารเป็ นภาษาไทย ทางมหาวิทยาลัยจะให้ นักศึกษาดําเนินการแปลเอกสารหลังจากมาถึงซานฟรานซิสโก โดยใช้ ผ้ แู ปลทีGทางมหาวิทยาลัย
กําหนด
ผลงานศิลปะ: ไม่บงั คับให้ เสนอผลงานศิลปะ หากต้ องการให้ พิจารณายกเว้ นวิชาพืนk ฐานหรือวิชาหลักบางวิชา กรุณาส่งผลงาน
ทีGhttp://discussion.academyart.edu/applicant/login/undergrad/international ใบรายงานผลการเรียนเพืGอขอโอนหน่วยกิตต้ องประกอบด้ วย
รายชืGอวิชา, เกรด, หน่วยกิตและจํานวนชัGวโมงเรียนของแต่ละวิชา การขอยกเว้ นวิชาเรียน (Class Waiver) ขึนk อยู่กับการพิจารณาเป็ นกรณี นักศึกษา
ต้ องแสดงผลงานทีGมีทกั ษะเทียบเท่ากับนักศึกษาอืGนทีGกําลังศึกษาในวิชานันk
นักศึกษาต่ างชาติท\ตี ้ องการจะเดินทางมาเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้ องส่งเอกสารเพิ\มเติมดังนี:$
หนังสือรับรองค่ าใช้ จ่ายของมหาวิทยาลัย (AAU AFFIDAVIT OF SUPPORT): ลงชืGอในแบบฟอร์ มทีGแนบมา ส่ง PDF ทางอีเมล
หนังสือรับรองจากธนาคาร: หนังสือรับรองจากธนาคารรับรองว่านักศึกษาหรือผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย มีหลักทรัพย์รับรองอย่างน้ อย $38,700 USD
เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ ส่ง PDF ทางอีเมล * Note: ไม่มีการช่วยเหลือด้ านการเงินสําหรับนักศึกษาต่างชาติจาก U.S. Financial Aid
สําเนาพาสปอร์ ต: ส่งในรูปแบบ PDF ทางอีเมล
TOEFL OR IELTS SCORE: ส่งเอกสารการสมัครเรียนก่อนสอบภาษาได้ ศึกษาข้ อมูลสําหรับการสอบภาษาทางออนไลน์ สําหรับ TOEFL
www.ets.org/toefl เเละ สําหรับ IELTS www.ielts.org รหัสของมหาวิทยาลัย คือ 4207 ทางมหาวิทยาลัยไม่กําหนดว่าต้ องส่งคะแนนสอบ หรือ
กําหนดคะเเนนขั kนตํGาในการเข้ าศึกษา นักศึกษาจะทําการทดสอบพืนk ฐานภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยก่อนเข้ าเรียน

กรุณาส่งเอกสารการสมัครทีG
International Admissions, Academy of Art University, 79 New Montgomery Street, San Francisco, CA 94105

ค่ าเรียนและค่ าธรรมเนียมมีการเปลี0ยนแปลงตามวาระ กรุ ณาศึกษาข้ อมูลจาก www.academyart.edu สําหรับข้ อมูลปั จจุบัน

HOW TO APPLY: วิธกี ารสมัคร
•
•
•
•

สมัครออนไลน์: www.academyart.edu กด “Apply Now” ทีGแถบทางขวา หรือ
กรอกใบสมัครทีGแนบมา อีเมลหรือแฟ๊ กซ์มาทีG Academy of Art University แล้ วส่งค่าสมัครมาทีG https://www.flywire.com/pay/academyart หรือ
ติดต่อฝ่ ายรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพืGอสมัครด้ วยตัวเอง
หมายเหตุ: นักศึกษาทีGย้ายสถาบัน กรุณาอ่านรายละเอียดจากใบสมัครนักศึกษาต่างชาติสําหรับขันk ตอนเพิGมเติม

GRADUATE APPLICANTS: ผู้สมัครระดับปริ ญญาโท
ใบสมัคร ใช้ ได้ เฉพาะเทอมทีGระบุใบสมัครเท่านั kน
ชําระค่ าสมัครและค่าธรรมเนียมตามตารางด้ านล่ างพร้ อมใบสมัคร
$500 สําหรับนักศึกษาที\เรียนในแคมปั ส $200 สําหรับนักศึกษาออนไลน์
ค่ าสมัคร
$150
$150
ค่ าลงทะเบียน
$50
$50
ค่ าธรรมเนียมนักศึกษาต่ างชาติ
$300
$0
ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติไม่สามารถเรียกคืนหรือเปลีGยนได้ ใช้ ได้ เฉพาะเทอมทีGระบุใบสมัครเท่านันk
ใบรายงานผลการเรียนระดับอุดมศึกษา และใบประกาศนียบัตร/จดหมายรับรองการจบการศึกษา: ส่งแบบปิ ดผนึกสมบูรณ์ (Official) หรือไม่ปิด
ผนึก (Unofficial) ก่อนได้ เอกสารต้ องระบุวนั สําเร็จการศึกษา หรือวันทีGได้ รับประกาศนียบัตรจบการศึกษา หากเอกสารไม่ได้ เป็ นภาษาอังกฤษ
สามารถส่งเอกสารเป็ นภาษาไทย ทางมหาวิทยาลัยจะให้ นักศึกษาดําเนินการแปลเอกสารหลังจากมาถึงซานฟรานซิสโก โดยใช้ ผ้ แู ปลทีGทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด ส่ งใบรายงานผลการเรี ยนที\ระบุวันจบ หรือใบประกาศนียบัตร / จดหมายรับรองการจบการศึกษา แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ ภายในวันแรกของการเปิ ดภาคเรียนปี การศึกษาแรกเท่ านัน$
สําหรับผู้สมัคร M.ARCH กรุณาส่งใบรายงานผลการเรียนระดับอุดมศึกษาพร้ อมระบุวนั สําเร็ จการศึกษาให้ WWW.ERES.COM ตรวจสอบคุณวุฒิเท่านันk
กรุณาติดต่ ออาจารย์ Admissions Representative สําหรับข้ อมูลเพิ\มเติมของห้ ารายการดังนี:$
SCANNED COPY OF BACHELOR’S DEGREE TRANSCRIPTS สแกนใบรายงานผลการเรียนระดับปริ ญญาตรี
ผลงานศิลปะ (PORTFOLIO): ผลงานแสดงความสามารถด้ านศิลปะของนักศึกษา ส่งแบบดิจิตลั เท่านันk ทีG
http://discussion.academyart.edu/applicant/login/grad/international กรุณาติดต่อทางมหาวิทยาลัย สําหรับแนวทางการเตรียมผลงาน และหาก
นักศึกษาไม่มีพนื k ฐานด้ านศิลปะและออกแบบ ยังไม่มีผลงานศิลปะ
STATEMENT OF INTENT: เรียงความหนึGงหน้ ากระดาษ อธิบายเป้าหมายการเรียนระดับปริ ญญาโท
ประวัติการศึกษาเเละการทํางาน (RESUME): ประสบการณ์การทํางานและการศึกษา
จดหมายแนะนําตัว (LETTERS OF RECOMMENDATION): แนะนําให้ ส่งจดหมายแนะนําตัวในทุกสาขา (หากมี) ยกเว้ น Acting และ Art Education
ส่ง 3 ฉบับ ส่วน Art History และ Landscape Architecture ส่ง 2 ฉบับ
นักศึกษาที\ต้องการจะเดินทางมาเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้ องส่ งเอกสารเพิ\มเติมดังนี:$
หนังสือรับรองค่ าใช้ จ่ายของมหาวิทยาลัย (AAU AFFIDAVIT OF SUPPORT): ลงชืGอในแบบฟอร์ มทีGแนบมา ส่ง PDF ทางอีเมล
หนังสือรับรองจากธนาคาร: หนังสือรับรองจากธนาคารรับรองว่านักศึกษาหรือผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย มีหลักทรัพย์รับรองอย่างน้ อย $38,700 USD
เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ ส่ง PDF ทางอีเมล * Note: ไม่มีการช่วยเหลือด้ านการเงินสําหรับนักศึกษาต่างชาติจาก U.S. Financial Aid
สําเนาพาสปอร์ ต: ส่งในรูปแบบ PDF ทางอีเมล
TOEFL OR IELTS SCORE: ส่งเอกสารการสมัครเรียนก่อนสอบภาษาได้ ศึกษาข้ อมูลสําหรับการสอบภาษาทางออนไลน์ สําหรับ TOEFL
www.ets.org/toefl เเละ สําหรับ IELTS www.ielts.org รหัสของมหาวิทยาลัย คือ 4207 ทางมหาวิทยาลัยไม่กําหนดว่าต้ องส่งคะแนนสอบ หรือ
กําหนดคะเเนนขั kนตํGาในการเข้ าศึกษา นักศึกษาจะทําการทดสอบพืนk ฐานภาษาอังกฤษกับทางมหาวิทยาลัยก่อนเข้ าเรียน

กรุณาส่งเอกสารการสมัครทีG
International Admissions, Academy of Art University, 79 New Montgomery Street, San Francisco, CA 94105
ค่ าเรียนและค่ าธรรมเนียมมีการเปลี0ยนแปลงตามวาระ กรุ ณาศึกษาข้ อมูลจาก www.academyart.edu สําหรับข้ อมูลปั จจุบัน

