แคมลูปส์ บีซี แคนาดา

|
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยและวิชาการ)

เป็็นเงิินสกุุลดอลล่่ าร์์ แคนาดา

เนือ้ หาของหลักสู ตร

$7,540 ต่่อภาคการศึึกษา (ถึึง 12 หน่่วยกิิต / 4 วิิชา)
$9,177 ต่่อภาคการศึึกษา (15 หน่่วยกิิต/ 5 วิิชา)

แต่่ละหน่่วยกิิตที่่�เพิ่่�มต้้องเสีียเพิ่่�ม: $546 (ภาคฤดููใบไม้้ร่่วง/ภาคฤดููหนาว)
$628 (ภาคฤดููร้้อน)
$15,914-21,218 ต่่อ ปีี ขึ้้�นอยู่่�กัับการเลืือกหลัักสููตรภาคสนาม
$10,817 ต่่อภาคการศึึกษา (ประมาณ18 หน่่วยกิิต)
$15,300 ต่่อปีี ที่่� 1
$16,027 ระดัับ 1, $8,039 ระดัับ 2
$22,729 ต่่อปีี ที่่� 1
$18,025 ค่่าเล่่าเรีี ยนเต็็ม
$25,099 ต่่อปีี ที่่� 1
$19,500 ค่่าเล่่าเรีี ยนเต็็ม
$21,582 ต่่อปีี ที่่� 1
$6,900 ต่่อภาคการศึึกษา (ถึึง 12 หน่่วยกิิต / 4 วิิชา)
$8,400 ต่่อภาคการศึึกษา (15 หน่่วยกิิต/ 5 วิิชา)
$1,885 ต่่อวิิชา ($628 ต่่อหน่่วยกิิต)
$7,540 ต่่อภาคการศึึกษา (ถึึง 12 หน่่วยกิิต / 4 วิิชา)

ยกเว้น:

หลกั สูตรประกาศนียบัตรไก๊ดด์ า้ นการผจญภยั
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเทคโนโลยี
ฟาร์มเกษตรประยุกต์อย่างยงั่ ยืน
ศิลปะการปรุ งอาหาร (Red Seal)
วิชาโอนเข้าวิศวกรรม
การท�ำพืชสวน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การแปรรู ปเนื้อสัตว์ขายปลีก
เทคโนโลยีการบ�ำบดั น�้ำเสีย
ค่่าเล่่าเรีียนภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาที่่�สอง (ESL)
ค่าเล่าเรียนหลักสู ตรประกาศนียบัตรหลังเตรียมอุดมแบคคาลอเรียต

2020 ค่่ าเล่่ าเรีียนหลัักสูู ตรบััณฑิิตศึึกษา

ประกาศนีียบััตรบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจ (GDBA) (ถืือเป็็ นเสมืือนปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ(MBA)
หรืือปริิญญาโทเศรษฐศาสตร์์และการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม(MEEM)
หรืือปีี หนึ่่�งของปริิญญาโทวิิทยาศาสตรสาขาเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการ(MScEEM)
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (MBA) (3 ภาคการศึกษา)
ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์และการจดั การสิ่งแวดล้อม (MEEM)หรื อ
ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจดั การ(MScEEM)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการศึกษา (GCES) (Pre-MEd)
ปริิ ญญาโทสาขาศึึกษาศาสตร์์(MEd) (3 ภาคการศึึกษา)
ภาคการศึึกษาที่่�4อาจต้้องลงถ้้าเลืือกทำำ�โครงการหรืื อทำำ�วิทิ ยานิิพนธ์์
ปริ ญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (MSc) (2 ปี / 6 ภาคการศึกษา)
ปริ ญญาโทการพยาบาล (MN) (2 ปี / 6 ภาคการศึกษา)
Master of Science in Data Science (MScDS) (2 ปีี / 4 ภาคการศึึกษา)
ค่าธรรมเนียมทัว่ ไป (ห้องสมุด, ค่ากิจกรรม, ค่าสโมสรนักศึกษา, ค่าบัตรรถประจ�ำทาง เป็ นต้น)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ครั้งเดียวและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้)

$2,334 ต่่อวิิชา (ถึึง $14,000, สููงสุุ ด 6 วิิชา)

$30,571 ค่่าเล่่าเรีี ยนเต็็ม

$33,630 ค่่าเล่่าเรีี ยนเต็็ม
$7,900 ต่่อภาคการศึึกษา

$8,760 ต่่อภาคการศึึกษา $4,325 ต่่อภาคการศึึกษาที่่� 4 ถ้้าจำำ�เป็็ น
$5,839 ต่่อภาคการศึึกษา
$5,217 ต่่อภาคการศึึกษา
$35,700 ค่่าเล่่าเรีี ยนเต็็ม

$553 ต่่อภาคการศึึกษา (ถึึง 12 หน่่วยกิิต)
$100

ค่ าทีพ่ กั เชครายละเอียดที่ tru.ca/housing

โปรแกรมโฮมสเตย์
อาหารสามมื้อต่อวัน เป็ นห้องส่ วนตัว ห้องพักที่มีเฟอร์นิเจอร์
อยูร่ วมในบ้านพักของครอบครัวชาวแคนาดา
หอพัก North Tower (ในวิทยาเขต)
พร้อมเฟอร์นิเจอร์, เครื่ องปรับอากาศ, ปลอดบุหรี่ , อาคารที่ปลอดภัย,
มีีอิินเทอร์์เน็็ต, โทรศััพท์์, เคเบิิลทีีวี,ี แม่่บ้า้ นทำำ�ความสะอาด ห้้องสวีีทแบบ
4 ห้้องนอนที่่�ใช้้ร่่วมกัันมีีห้อ
้ งนอนส่่ วนตััว ไม่่มีีอาหาร พัักได้้อย่่างต่ำำ�� 2 เทอม
หอพัก McGill (ในวิทยาเขต)
ห้องส่ วนตัวที่ได้รับการตกแต่งพร้อมห้องครัวที่เรี ยบง่าย ห้องน�้ำรวม. ไม่มีอาหาร

$3,500 ต่อภาคการศึกษา (ประมาณ $875 ต่อเดือน)
$150 ค่าลงทะเบียน
$420 ค่าประกันความเสี ยหาย

หอพัก East Village (ใกล้ กบั วิทยาเขต)
ห้องชุด 2 หรื อ 4 ห้องนอนพร้อมห้องครัวส่ วนกลางและพื้นที่นั่งเล่นพร้อมห้องนอนที่เข้า
ถึงได้จากพื้นที่ส่วนกลาง ไม่มีอาหาร

$7,065*แต่ละภาค, ห้องแบบ 4 ห้องนอน
$8,400*แต่ละภาค, ห้องแบบ 2 ห้องนอน
$500 ค่าใบสมัครและค่าประกันความเสี ยหาย

$7,730* ภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูหนาว
$500 ค่าใบสมัครและค่าประกันความเสี ยหาย

* อััตรานี้้�รวมค่่ากิิจกรรมที่่�มีีชีีวิตชี
ิ ีวาในหอพัักมหาวิิทยาลััยที่่�เรีี ยกคืืนไม่่ได้้
$5,180* ภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูหนาว
$500 ค่าใบสมัครและค่าประกันความเสี ยหาย

ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วข้ องโดยประมาณ:
• ค่าสุ ขภาพ
• ค่าต�ำราเรี ยน
• ค่าแผนประกันสุขภาพที่เพิม่ การคุม้ ครองของTRUSUและ ค่าแผนประกันทันตกรรม
(เชคได้ที่ trusu.ca)
ค่่ าใช้้ จ่่ายรวมโดยประมาณต่่ อภาคการศึึกษา
(เทีียบค่่าใช้้จ่่ายของระดัับปริิ ญญาตรีี และค่่าหอพัั ก McGill)

* อััตรานี้้�รวมค่่ากิิจกรรมที่่�มีีชีีวิตชี
ิ ีวาในหอพัักมหาวิิทยาลััยที่่�เรีี ยกคืืนไม่่ได้้

*3 ภาคการศึึกษา: 31 สิิ งหาคม 2019 ถึึง 8 สิิ งหาคม 2020. อััตรานี้้�รวมค่่ากิิ
จกรรมที่่�มีีชีีวิตชี
ิ ีวาในหอพัักมหาวิิทยาลััยที่่�เรีี ยกคืืนไม่่ได้้
$75 ต่อเดือน
$100–500 ต่อภาคการศึกษา
$248 ต่อปี
$13,102 โดยเฉลี่่�ยต่่อภาคการศึึกษา

* ค่่าธรรมเนีียมทั้้�งหมด วัันที่่� และนโยบาย อาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ โดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องแจ้้งล่่วงหน้้า บางโปรแกรมพิิเศษอาจต้้องเสีี ยค่่าธรรมเนีียมเพิ่่�ม ดููรายละเอีียดจากหนัังสืื อตอบรัับของท่่านสำำ�หรัับค่่าธรรมเนีียมล่่าสุุ ด ** วิิชาโดยเฉลี่่�ยคืือ 3 หน่่วยกิิต

2021 ค่่ าเล่่ าเรีียนของหลัักสูู ตร*

ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

มนุุษยวิิทยา, การสื่่� อสาร (สื่่� อสารใหม่่ศึึกษาและการ
ประชาสััมพัันธ์์), เศรษฐศาสตร์์, เศรษฐศาสตร์์และคณิิ ตศาสตร์์
, เศรษฐศาสตร์์และการเมืืองศึึกษาภาษาอัังกฤษ, ภููมิิศาสตร์์
และสิ่่� งแวดล้้อมศึึกษา, ประวััติิศาสตร์์, สหวิิทยาการศึึกษา,
วารสารศาสตร์์, ภาษาสมััยใหม่่, คณิิ ตศาสตร์์, ปรััชญา, จิิตวิทิ ยา,
สัังคมวิิทยา, ละครเวทีี, ทััศนศิิลป์์

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

การบัญชี, บริ หารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ผูป้ ระกอบการ,
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน, การเงินการคลัง
การบริ หารงานบุคคล, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การเป็ นผูน�ำ
้ , การ
จัดการ, การตลาด, การจัดการจัดหาจัดส่ งแบบลูกโซ่

การศึกษา สั งคมสงเคราะห์ ทางสวัสดิการ
และการบริการของมนุษย์ ชาติ

การศึกษา (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ความเป็ นผูน�ำ
้ ,
หลักสูตร STEM, ภาษาอังกฤษ TESL, ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่
สอง ESL), สังคมสงเคราะห์

วิทยาศาสตร์ สุขภาพและการพยาบาล

การพยาบาล, การแพทย์พ้นื ฐาน, การบ�ำบัดระบบทางเดินหายใจ

กฎหมายและความยุตธิ รรม

กฏหมายแพทย์ศาสตร์ ต�ำรวจและความยุติธรรมศึกษา

วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ศาสตร์

ฟาร์มเกษตรประยุกต์อย่างยั่งยืน, เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม, ชีววทิ ยาสัตว์, ชีววทิ ยา, เซลลูล่าร์, ชีววทิ ยาโมเลกุล
และจุลินทรี ย,์ ชีววทิ ยาเคมี, เคมี,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และคณิ ตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ขอ้ มูล, วิศวกรรม, นิเวศวิทยาและชีววทิ ยาสิ่ ง
แวดล้อม, เคมีสิ่งแวดล้อม, ป่ าไม้, ธรณี วทิ ยา, คณิ ตศาสตร์,
ฟิ สิ กส์, วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน (ไคโรแพรคติก, ทันตกรรม,
แพทยศาสตร์, การแพทย์ตามธรรมชาติ, ทัศนมาตรศาสตร์,
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, วิทยาศาสตร์การฟื้นฟู, สัตวแพทย์
ศาสตร์), วิศวกรรมซอฟต์แวร์, สถิติ

การผจญภัย, ศิลปะการปรุงอาหารและการท่อง
เทีย่ ว

การศึกษาเชิงผจญภัย, ศิลปะการปรุ งอาหาร (Red Seal), การ
พัฒนา Destination, นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ,
การจัดการเทศกาลและกิจกรรม, รี สอร์ทและการจัดการโรงแรม,
การจัดการรี สอร์ทอย่างมีประสบการณ์, การจัดการกิจกรรมกีฬา,
การแปรรู ปเนื้อสัตว์คา้ ปลีก

วิชาชีพและเทคโนโลยี

การปลูกพืชสวน, ช่างเครื่ องมือวัดและควบคุม, วิศวกรรม
พลังงาน, พื้นฐานวิชาชีพ, เครื่ องท�ำความเย็นและการปรับอากาศ,
ความเป็ นผูน�ำ
้ ในวิชาชีพและเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการบ�ำบัด
น�้ำเสี ย

หลักสู ตรการฝึ กอบรมตามความต้ องการของ
กลุ่มผู้เรียน
ภาคฤดูร้อน ภาคฤดูหนาวและการฝึ กอบรมระยะสั้น

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ (ELP)
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สอง (ESL) 5 วิชา

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สอง (ESL) 5 วิชา

เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง (ESL) 4 วิชา +
วิชาการ 1 วิชา

เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง (ESL) +
วิชาการ 3 วิชา

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา:
ต้องสอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย TRU
เพือ่ จัดระดับภาษาอังกฤษ ข้อ
ก�ำหนดในการเข้าต้องได้คะแนน
โทเฟิ ล TOEFL iBT 20

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา:
ต้องเรี ยนภาษาอังกฤษจบ ระดับ 1;
ต้องสอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย TRU เพือ่ จัดระดับ
ภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: ต้องได้คะแนน
IELTS:มากกว่า 5.0; โทเฟิ ล TOEFL iBT: มากกว่า 61;
โทเฟิ ล TOEFL PBT: ระหว่าง 500-529;
MELAB: มากกว่า 69; CanTEST: มากกว่า 3.5;
CAEL: โดยรวมมากกว่า 40; ภาษาอังกฤษ
ESLของมหาวิทยาลยั TRU ระดบ
ั 2

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: ต้องได้คะแนน IELTS: มากกว่า 5.5
โดยบางส่วนของทดสอบต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 5.0; โทเฟิ ล TOEFL
iBT: มากกว่า 71; โทเฟิ ล TOEFL PBT: ระหว่าง 530-549; MELAB:
มากกว่า 74; CanTEST: มากกว่า 4.0 โดยส่วนประกอบของทดสอบ
ต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 3.5; CAEL: โดยรวมมากกว่า 50 การสอบย่อยต้อง
ได้ไม่ต�่ำกว่า 40; ภาษาองั กฤษ ESL ของมหาวิทยาลยั TRU ระดบั 3

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา: ต้องได้คะแนน IELTS: มากกว่า 6.0
โดยบางส่วนของทดสอบต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 5.5; โทเฟิ ล TOEFL
iBT: มากกว่า 80; โทเฟิ ล TOEFL PBT: ระหว่าง 550-569; MELAB:
มากกว่า 77; CanTEST: มากกว่า 4.0 โดยส่วนประกอบของทดสอบ
ต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 4.0; CAEL: โดยรวมได้มากกว่า 60 การสอบ
ย่อยต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 50; ภาษาองั กฤษเป็ นภาษาที่สอง (ESL) ของ
มหาวิทยาลยั TRU ระดบั 4

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษา

มากกว่า 6.5 บางส่วนตอ้ งได้ไม่ต�่ำกว่า 6.0
โทเฟิ ล TOEFL iBT: มากกว่า 88 โดยบางส่วนของทดสอบต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 20
โทเฟิ ล TOEFL PBT: มากกว่า 570, TWE มากกว่า 4.5
MELAB: มากกว่า 81

เข้ าสู่ การศึกษาทางวิชาการโดยตรง
: มากกว่า 4.5 โดยส่วนประกอบของทดสอบต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 4.0
โดยรวมต้องได้มากกว่า 70 การสอบย่อยต้องได้ไม่ต�่ำกว่า 60
PTE: มากกว่า 58
ภาษาองั กฤษเป็ นภาษาที่สอง (ESL) ของมหาวิทยาลัยTRU ระดับ 5

• IELTS:

• CanTEST

•

• CAEL:

•
•

•
•

•

DAAD / CEFR:
•
•

B2 (นักศึกษาชั่วคราวเท่านั้น); จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
เมื่อเดินทางมาถึงเพือ่ ก�ำหนดว่านักศึกษาต้องเรี ยนภาษาอังกฤษเพิม่ เติมหรื อไม่
C1 ส�ำหรับนักศึกษาที่ตอ
้ งการศึกษาระดับปริ ญญา

THAI | SEPTEMBER 2020

ระดับ 1

หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สอง (ESL) 5 วิชา

หลักสูตรวิชาการมากกว่า
140 วิชา
นักศึกษา

นักศึกษาเรี ยนทางไกล

14,000 คน 17,000 คน
นัักศึึกษานานาชาติิมาจาก
103

ประเทศมีีมากกว่่า

3,000 คน
แคมลูปส์
มีประชากร
27oC - 33oC
เป็ นเมืองทีม่ แี ดดจัดเป็ นอันดับ
2 ของมณทลบริ ติชโคลัมเบีย

100,000

คน

-5oC - +4oC

เป็นสถานที่เล่นสกี
และสโนว์บอร์ดระดับโลก

หมดเขตการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต,
หลักสูตรปริญญาตรี,
หลักสูตรหลกั สูตรประกาศนียบัตรหลังเตรี ยมอุดม แบคคาลอเรี ยต,
หลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร,
หลักสูตรอนุปริ ญญา, หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีส่ อง (ESL),
หลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย,
หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาระหว่าง มกราคม - ภาคการศึกษาระหว่าง พฤษภาคม - ภาคการศึกษาระหว่าง กันยายน เมษายน: สิ้นสุดรับสมัครวันที่
สิ งหาคม: สิ้นสุดรับสมัครวันที่
ธันวาคม : สิ้นสุดรับสมัครวันที่
1 ตุลาคม

1 กุมภาพันธ์

1 พฤษภาคม

สมัครออนไลน์ ได้ ที่ truworld.ca/apply

หมายเหตุ: ใบสมัครที่ล่าช้าจะได้รับการพิจารณาถ้าหากยังมีที่วา่ งโปรแกรมที่มีการแข่งขันสูง อาจมีวันสิ้นก�ำหนดเวลาที่แตกต่างออกไป กรุ ณายืนยันกับทีมงานรับเข้าเรี ยน
บางโปรแกรมอาจปิ ดก่อนก�ำหนดขึ้นอยูก่ บั รับจ�ำนวนนักศึกษาเต็มแล้ว

คุณภาพการศึกษา ได้รับรางวัล Whitehorse
การบริ การเกื้อกูลพิเศษระดับนานาชาติ มีอุปกรณ์ สันทนาการระดับโลก เป็ นมหาวิทยาลัยที่สวยงามและมีวทิ ยาลัยเขตที่ทันสมัย มีขนาดชั้นเรียนเล็ก
การโอนหน่วยกิตที่ยดื หยุน่ มีโปรแกรมการศึกษาภาคปฏิบัติ ฝึ กงาน มีกรี ฑาทั้งลู่และลานของมหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษา มีที่พักในมหาวิทยาลัย ที่ดีเลิศให้เลือก
Yellowknife
รวมหลักสู ตร ภาษาอังกฤษ ESLกับหลักสู ตรวิชาการ ยอมรับคะแนน TOEFL และ IELTS แล้ว มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

บริติชโคลัมเบีย
วิลเลียมส์ เลค
TRU

วิคตอเรีย

แคมลูปส์

แวนคูเวอร์

แคนาดา
แอลเบอร์ ต้า
เอดมันตัน

แมนนิโทบ้ า

แบฟ์ ม
แคลแกรี

เซียอาเติล

ซัดสแกทชีวนั
รีไจน่ า

พรินซ์
เอดเวิร์ด
ไอแลนด์
นิวบรันส์ วคิ ชาร์ ลอตทาวน์

ควีเบค

ซัดสแกทกาตูน

ออนแทริโอ

วินนิเพก

สหรัฐอเมริกา

ควีเบค

เฟรดริคตัน

ออตตาว่ า

truworld.ca
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