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วิทยาลัย Hiram เป็นวิทยาลัยที่มี
เกียรติ มีพลังความสร้างสรร มีเสน่ห์
และเป็นมิตร
ในชุมชนแห่งวิชาการนี้ เราทำ�ความรู้จัก
มากกว่าชื่อของคุณ เรารู้ว่าคุณให้ความ
สนใจกับอะไร ชอบอะไร และความฝัน
ในอนาคตของคุณคืออะไร จุดมุ่งหมาย
ของเราอยู่ที่การให้การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแบบส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้
เป้าหมายของคุณเป็นจริง
ศิษย์เก่าของวิทยาลัย Hiram ที่ทำ�การ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้ทำ�งาน
และอาศัยอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก
เนื่องจากพวกเขามีความมั่นใจในความ
รู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยที่สถาบันที่ได้รับ
การยอมรับจากต่างชาติ

การจัดลำ�ดับของวิทยาลัย
Hiram

• ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 200
สถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
• เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์ที่ติดอันดับ
ต้นๆ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของ Washington Monthly ประจำ�
ปี
• จาก The Princeton Review ฉบับ
ประจำ�ปีหัวข้อ “The Best 373
Colleges” วิทยาลัย Hiram เป็น
หนึ่งในวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำ�หรับการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี
• ติดอันดับใน “America’s Best
Colleges” โดย Forbes และ The
Center for College Affordability and Productivity.
• ติดอันดับหนึ่งใน 40 โรงเรียนใน
“College That Change Lives.”
ของ Loren Pope
• เป็นหนึ่งใน 10 เปอร์เซ็นต์ ของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ตั้งของสมาคม
เกียรตินิยมสูงสุด Phi Beta Kappa
ซึ่งเป็นสมาคมเกียรตินิยมระดับ
ปริญญาตรีที่เก่าแก่และมีเกียรติที่สุด
ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพโดยรวม

• หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (BA)
และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(BSN)
• มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชาย
และหญิงจำ�นวน 1,100 คน ที่มา
จาก 26 มลรัฐ และมาจากมากกว่า
30 ประเทศ
• บรรยากาศการเรียนการสอนแบบ
สบายๆ ในชั้นเรียนขนาด 16 คน
• ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้สอนที่ความ
สำ�คัญกับความสำ�เร็จของนักศึกษา

และไม่ใช่นักศึกษาฝึกงานที่กำ�ลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก
• มีตารางการศึกษาที่เรียกว่า Hiram
Plan เสนอการเรียนการสอนสอง
รูปแบบ โดยทุกๆภาคการศึกษา
จะประกอบด้วยการศึกษาแบบ
ครอบคลุม 12 สัปดาห์ และการ
ศึกษาแบบเข้มข้น 3 สัปดาห์
• เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติงานจริงโดยการฝึกงาน
และทำ�การวิจัยค้นคว้าทั้งในและนอก
สถานที่ทำ�การศึกษา
• การรับประกันค่าเล่าเรียน – ค่าเล่า
เรียนของนักศึกษาจะคงที่ตลอดสี่ปี
การศึกษา
• คณาจารย์ผู้สอนเต็มเวลา 77 ท่าน –
95 เปอร์เซ็นต์ของคณาจารย์ผู้สอนมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
วุฒิการศึกษาสูงสุดของสาขาวิชาที่
เรียนมา

หลักสูตรทางด้านวิชาการ
สาขาวิชาหลัก

การบริหารการบัญชีและการเงิน
ประวัติศาสตร์ศิลป์
อาร์ตสตูดิโอ
ชีวเคมี
ชีววิทยา
มนุษยศาสตร์ชีวการแพทย์
การจัดการธุรกิจ
เคมี
การสึ่อสาร
วิทยาการคอมพิวเตอร
์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
เศรษฐศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ (ประกาศนียบัตร)
ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาสิ่งแวดล้อม
ภาษาฝรั่งเศส
ประวัติศาสตร์
ศิลปะภาษาบูรณาการ
คณิตศาสตร์บูรณาการ
วิทยาศาสตร์บูรณาการ
สังคมศาสตร์บูรณาการ
คณิตศาสตร์
ดนตรี
ประสาทวิทยาศาสตร
การพยาบาล
ปรัชญา
ฟิสิกส์
รัฐศาสตร์
จิตวิทยา
ศาสนศึกษา
สังคมวิทยา
ภาษาสเปน
ศิลปะการแสดง

สาขาวิชารอง

การประกอบธุรกิจ
จริยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การออกกำ�ลังกายและกีฬา

เพศสภาพศึกษา
การศึกษานานาชาติ
ศิลปภาพถ่าย
การเป็นผู้นำ�สาธารณะ
การศึกษาเมือง

หลักสูตรเตรียมความรู้เฉพาะ
วิชาชีพ
ทันตแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
แพทยศาสตร์
สัตวแพทย์

การขยายโอกาสทางการศึกษา

• หลักสูตรการประกอบธุรกิจ
• โครงการ Hiram genomics
• สถาบัน Garfield สำ�หรับการเป็น
ผู้นำ�สาธารณะ
• หลักสูตรควบปริญญาตรี-โทในระยะ
เวลา 5 ปี ทางพาณิชยศาสตร์
• การวิจัยในสนามที่ James H. Barrow Station ศูนย์อนุรักษ์นกน้ำ�
และศูนย์ฟื้นฟูสภาพสัตว์ป่า
• ศูนย์ Lindsay Crane สำ�หรับการ
เขียนในเชิงสร้างสรรค์และวรรณกรรม

การสมัครเข้าเรียน

• ปีแรก – ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง
เท่านั้น (เดือนสิงหาคม) – สิ้นสุดการ
รับสมัครในวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
• โอนย้ายหน่วยกิต - ภาคการศึกษา
ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนสิงหาคม) - สิ้น
สุดการรับสมัครในวันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์; ภาคการศึกษาฤดูใบไม้
ผลิ (เดือนมกราคม) - สิ้นสุดการรับ
สมัครในวันที่ 15 เดือนกันยายน
• การให้ทุนการศึกษา Partial tuition
scholarships ต้องขึ้นอยู่กับผลการ
เรียน
• สามารถสมัครได้ที่ www.commonapp.org
• ดูคู่มือการสมัครได้ที่ www.hiram.
edu/future/international/

ความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษ

การสมัครเข้าเรียนภาคปกติ (เลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง):
• TOEFL (PB-550; CB-213;
iB-80)
• IELTS: 6.5
• SATI คะแนนการอ่านแบบ Critical
Reading: 470

การสมัครเข้าเรียนแบบที่ต้องเรียน
ESL ก่อน (เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง):
• TOEFL (PB: 500 – 549; CB:
173 – 212; iB: 61 – 79)
• IELTS: 5.5 – 6.4

ศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่าง
ชาติ

• บริการไปรับนักศึกษาใหม่ที่สนาม
บินโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายใดๆ
• มีกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชาว
ต่างชาติ และโปรแกรมปูพื้นฐานที่
ครอบคลุมสำ�หรับนักศึกษาในปีการ
ศึกษาแรก เพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับ
ตัวได้ง่ายขึ้นในการย้ายเข้ามาศึกษา
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและช่วยนำ�
นักศึกษาไปสู่อาชีพที่ประสบผลสำ�เร็จ
• มีอาจารย์ผู้ให้คำ�ปรึกษากับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ คอยช่วยเหลือนักศึกษา
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
• มีโปรแกรมครอบครัวอุปถัมภ์และ
โปรแกรมพี่เลี้ยงผู้คอยให้ความช่วย
เหลือกับนักศึกษาในด้านต่างๆ
• มีหอพักวิทยาลัยที่เปิดให้นักศึกษาเข้า
จองห้องพักได้ในช่วงวันหยุดเทศกาล
และช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ชีวิตในสถาบัน

• ชุมชนนักศึกษา คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่พนักงานที่เป็นมิตรและ
ปลอดภัย
• ตึกวิชาการ หอพักนักศึกษา และศูนย์
นันทนาการอยู่ใกล้กันเพียงแค่ 5
นาที โดยการเดินเท้า
• มีหอพักนักศึกษา 13 ตึก
• มีที่พักในเขตวิทยาลัยที่รวมอาหาร
ด้วย ตลอดสี่ปีการศึกษา
• มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมและการ
เป็นผู้นำ�ในสมาคมพิเศษต่างๆ ถึง
80 สมาคม รวมถึงองค์กร วงศิลป์
และทีมกีฬาต่างๆทั้งในและระหว่าง
วิทยาลัย
• สภาวัฒนธรรมข้ามชาติ - ประกอบ
ด้วยนักศึกษาที่มาจากทั้งในและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา - เป็นหนึ่งใน
องค์กรของวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและ
กระตือรือร้นที่สุด

สถานที่ตั้ง

• เป็นเมืองวิทยาลัยเล็กๆ ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐ
โอไฮโอ ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเมือง
ชิคาโก้และเมืองนิวยอร์ก
• อยู่ห่างจากเมืองคลีฟแลนด์ในมลรัฐ
โอไฮโอเพียง 56 กิโลเมตร ซึ่งเป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกทาง
ด้านออเคสตร้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะ โรง
ละคร หอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล
ทีมกีฬามืออาชีพ และสถานที่จัดงาน
ดนตรี ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมต่างๆ
• วิทยาลัย Hiram ถูกรอบล้อมด้วยเส้น
ทางเดินป่าและเส้นทางสำ�หรับกีฬา
ขี่จักรยานหลายเส้นทาง อีกทั้งการ
ขับรถออกไปยังสถานที่เล่นสกีหิมะ
พายเรือคานู และทะเลสาป Great ก็
ไม่ไกล

