
ค่าเล่าเรียนของหลกัสูตร* เป็นเงนิสกลุดอลล่าร์แคนาดา
ค่าเล่าเรียนระดบัปริญญาตรี 
(ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง, เตรียมเข้ามหาวทิยาลยั และด้านวชิาการ)

*นกัเรียนจาํเป็นตอ้งจ่าย12 หน่วยกิต แมว้า่จะลงเรียนนอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตกต็าม

ยกเวน้:     วชิานํ้าและนํ้าเสีย
                 วชิาโอนเขา้วศิวกรรม 
                 เทคโนโลยทีางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 
                 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรไก๊ดด์า้นการผจญภยั

•  $7,107 ต่อภาคการศึกษา (บงัคบั* 12 หน่วยกิต / 4 วชิา)
• $ 8,652 ต่อภาคการศึกษา (15 หน่วยกิต/5 วชิา)
• แต่ละหน่วยกิตท่ีเพิ่มเสียเพิ่มอีก: $515 (ภาคฤดูใบไมร่้วง/ภาคฤดูหนาว) 

$592 (ภาคฤดูร้อน)

• $ 20,343 ต่อปีท่ีหน่ึง
• $ 21,424 ต่อปีท่ีหน่ึง
• $ 10,197 ต่อภาคการศึกษา (ประมาณ 18 หน่วยกิต)
• $ 15,000-20,000 ต่อ ปี ข้ึนอยูก่บัการเลือกหลกัสูตรภาคสนาม

English as a Second Language (ESL)
*นกัเรียนจาํเป็นตอ้งจ่าย12 หน่วยกิต แมว้า่จะลงเรียนนอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตกต็าม

• $6,900 ต่อภาคการศึกษา (บงัคบั* 12 หน่วยกิต / 4 วชิา)
• $8,400 ต่อภาคการศึกษา (15 หน่วยกิต/5 วชิา)

ค่าเล่าเรียนหลกัสูตรประกาศนียบัตรหลงัเตรียมอุดม แบคคาลอเรียต • $ 1,776 ต่อวชิา ($592 เหรียญ ต่อหน่วยกิต )
• $ 7,107 ต่อภาคการศึกษา (12 หน่วยกิต / 4 วชิา )
• $ 8,883 ต่อภาคการศึกษา (15 หน่วยกิต / 5 วชิา)

ค่าเล่าเรียนหลกัสูตรบัณฑติศึกษา 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตบริหารธุรกิจ (GCBA) 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) (3 ภาคการศึกษา)
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ (MEEM)  
หรือปริญญาโทวทิยาศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ 
การจดัการ (MScEEM)
ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษาศาสตร์ (GCES) 

ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ (MEd) (3 ภาคการศึกษา) 
ถา้เลือกทาํโครงการหรือเลือกทาํวทิยานิพนธ์อาจตอ้งเรียน 4 ภาคการศึกษา 
ปริญญาโทวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (MSc) (2 ปี)

ปริญญาโทการพยาบาล (MN) (2 ปี / 6 ภาคการศึกษา)

ค่าเล่าเรียนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา GDBA (MBA / MEEM / MScEEM ปีท่ี 1):  
$2,334 ต่อวชิา (ไม่เกิน $ 14,000 เรียนไม่เกิน 6 วชิา) 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ปีท่ี 2): $30,571
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการและปริญญาโท
วทิยาศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ  
(ปีท่ี 2): $33,630  
ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษาศาสตร์(เตรียมปริญญาโทศึกษาศาสตร์:  
$7,900 ต่อภาคการศึกษา
ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ (3 ภาคการศึกษา): $8,760 ต่อ 
ภาคการศึกษา, $4,325 ต่อภาคการศึกษาท่ี 4 ถา้เลือกทาํวทิยานิพนธ์
ปริญญาโทวทิยาศาสตร์ (2 ปี / 6 ภาคการศึกษา): $5,839 ต่อภาคการศึกษา

ปริญญาโทการพยาบาล (2 ปี / 6 ภาคการศึกษา): $5,217 ต่อ ภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมทัว่ไป (ห้องสมุด, ค่ากจิกรรม, ค่าสโมสรนักศึกษา,  
ค่าบัตรรถประจ�าทาง เป็นต้น)

$524 ต่อภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมคัร (คร้ังเดียวและไม่สามารถเรียกคืนเงินได)้ $100

ค่าทีพ่กั รายละเอยีดเชคที ่ tru.ca/housing
โปรแกรมโฮมสเตย์
อาหารสามม้ือต่อวนั เป็นหอ้งส่วนตวั หอ้งพกัท่ีมีเฟอร์นิเจอร์  
อยูร่วมในบา้นพกัของครอบครัวชาวแคนาดา

$3,300 ต่อภาคการศึกษา (ประมาณ $825 ต่อเดือน) 
$150 ค่าจดัหาท่ีพกั 
$420 ค่าประกนัความเสียหาย 

หอพกัของ TRU และศูนย์หอประชุม (ในวทิยาลยัเขต)
หอ้งรวมเฟอร์นิเจอร์ ติดแอร์ ปลอดบุหร่ี ตึกท่ีปลอดภยั มีอินเตอร์เนต โทรศพัท ์เคเบิลทีว ี 
แม่บา้นทาํความสะอาดบางส่วน หอ้งนอนแบบ 4 หอ้ง หอ้งอยูร่วมกนั มีหอ้งนอนส่วนตวั ไม่รวมอาหาร 
ตอ้งพกัอยา่งตํ่า 2 ภาคการศึกษา

$7,500 ต่อภาคฤดูใบไมร่้วงและภาคฤดูหนาว
$500 ค่าประกนัความเสียหาย
$50 ต่อภาคการศึกษาเป็นค่ากิจกรรมท่ีมีชีวติชีวาใน
หอพกัมหาวทิยาลยั

หอพกั McGill (ในวทิยาลยัเขต )
หอ้งส่วนตวัท่ีรวมเฟอร์นิเจอร์ มีหอ้งครัวแบบง่ายๆ และใชห้อ้งนํ้าร่วมกบันกัศึกษาอ่ืนๆอีก 3 คน  
ไม่รวมอาหาร

$5,050 ภาคฤดูใบไมร่้วงและภาคฤดูหนาว 
$500 ค่าใบสมคัรและค่าประกนัความเสียหาย

หอพกั Upper College Heights (ใกล้วทิยาลยัเขต)
หอพกัสาํหรับ 4 คน ท่ีใชห้อ้งครัวและหอ้งนัง่เล่นร่วมกนั มี 4 หอ้งนอนท่ีเขา้ถึงกนัไดจ้ากพ้ืนท่ีส่วนรวม 
ไม่รวมอาหาร หอ้งท่ีมีระเบียงตอ้งเสียเพิ่มอีก $200 ต่อภาคการศึกษา

$4,500 ภาคฤดูใบไมร่้วงและภาคฤดูหนาว 
$325 ค่าบริหารและค่าประกนัความเสียหาย

ประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ค่าประกันสุขภาพ
• ค่าตําราเรียน
• แผนประกันสุขภาพและทันตกรรมเพิ่มของ TRUSU (trusu.ca)

$300 ต่อภาคการศึกษา
$100-500 ต่อภาคการศึกษา
$248 ต่อปี

ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหนึ่งภาคการศึกษา  
(เทียบค่าใช้จ่ายของระดับปริญญาตรีและค่าหอพั ก McGill ในวิทยาลัยเขต)

$13,100 โดยเฉลี่ย ต่อภาคการศึกษา

เน้ือหาของหลกัสูตร
ศิลปะศาสตร์  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มานุษยวทิยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาองักฤษ ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

ภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์ วารสารศาสตร์ ภาษาสมยัใหม่ ปรัชญา 

รัฐศาสตร์ จิตวทิยา สงัคมวทิยา การละคร วจิิตรศิลป์

ด้านธุรกจิ
การบญัชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ผูป้ระกอบการ  

เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การเงินการคลงั  
การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ธุรกิจระหวา่งประเทศ การเป็นผูน้าํ การตลาด การสร้างธุรกิจใหม่ 

โครงการบริหาร การจดัการ การประชาสมัพนัธ์  

การจดัการจดัหาจดัส่งแบบลกูโซ่

ศึกษาศาสตร์  
สังคมสงเคราะห์และประชาสงเคราะห์
ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา การเป็นผูน้าํ  

ภาษาองักฤษ STEM, ภาษาองักฤษ TESL, ภาษาองักฤษ ESL)  

สงัคมสงเคราะห์

สุขภาพศาสตร์และการพยาบาล
การพยาบาล, เตรียมแพทยศ์าสตร์,  

การบาํบดัดว้ยระบบทางเดินหายใจ

กฎหมายและความยุตธิรรม
กฏหมายแพทยศ์าสตร์ ตาํรวจและความยติุธรรมศึกษา

วทิยาศาสตร์และคอมพวิเตอร์ศาสตร์
การจดัการดา้นการเกษตรและบริหารธุรกิจ,  

เทคโนโลยทีางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม, ชีววทิยา, 

 เคมีวทิยา, คอมพิวเตอร์ศาสตร์, นิเวศวทิยาและส่ิงแวดลอ้มศึกษา, 

วศิวกรรม, ป่าไม,้ ธรณีวทิยา, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์,  

เตรียมมืออาชีพทางสุขภาพศาสตร์, สถิติ วศิวกรรมซอฟตแ์วร์

การผจญภยั, ศิลปะการปรุงอาหาร 
และการท่องเทีย่ว
การผจญภยั, ศิลปะการปรุงอาหาร (ประกาศนียบตัร Red Seal),  
เทศกาลและกิจกรรม, การพฒันาการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ,  

การจดัการรีสอร์ทและโรงแรม, การจดัการกิจกรรมกีฬา,  

การพฒันาจุดท่องเท่ียว, การจดัการการท่องเท่ียวท่ีไดป้ระสบการณ์

การค้าและเทคโนโลยี
เกษตรพืชสวน, วศิวกรรมเคร่ืองมือ, วศิวกรรมซอฟตแ์วร์,  

การจดัการเทคโนโลย,ี เทคโนโลยกีารบาํบดันํ้า 

หลกัสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ 
ของกลุ่มผู้เรียน
หลกัสูตรฝึกอบรมชัว่คราวระยะสั้นใน ภาคฤดูร้อน / ภาคฤดูหนาว

ระดบั 1
หลกัสูตรภาษาองักฤษ  

เป็นภาษาท่ีสอง (ESL)  

ระดบัที ่2
หลกัสูตรภาษาองักฤษ  

เป็นภาษาท่ีสอง (ESL)  

ระดบัที ่3
หลกัสูตรภาษาองักฤษ  

เป็นภาษาท่ีสอง (ESL)

ระดบัที ่4
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) 4 วชิา + วชิาการ 1 วชิา

ระดบัที ่5
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) + วชิาการ 3 วชิา

ขอ้กาํหนดในการเขา้ศึกษา:  
ตอ้งสอบภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลยั TRU  
เพื่อจดัระดบัภาษาองักฤษ ขอ้
กาํหนดในการเขา้ตอ้งไดค้ะแนน 
โทเฟิล TOEFL iBT 20

หลกัเกณฑใ์นการเขา้ศึกษา:  
ตอ้งเรียนภาษาองักฤษจบ ระดบั 1; 
ตอ้งสอบภาษาองักฤษของ
มหาวทิยาลยั TRU 
เพื่อจดัระดบัภาษาองักฤษ

หลกัเกณฑใ์นการเขา้ศึกษา: ตอ้งไดค้ะแนน IELTS: 
มากกวา่ 5.0;โทเฟิล TOEFL iBT: มากกวา่ 61;  
โทเฟิล TOEFL PBT:ระหวา่ง 500-529; MELAB: 
มากกวา่ 69; CanTEST: มากกวา่ 3.5; CAEL: โดย
รวมมากกวา่ 40; ภาษาองักฤษ ESL  
ของมหาวทิยาลยั TRU ระดบั 2

หลกัเกณฑใ์นการเขา้ศึกษา: ตอ้งไดค้ะแนน IELTS:มากกวา่ 5.5 
โดยบางส่วนของทดสอบตอ้งไดไ้ม่ตํา่กวา่ 5.0; โทเฟิล TOEFL iBT: 
มากกวา่ 71; โทเฟิล TOEFL PBT: ระหวา่ง 530-549; MELAB: 
มากกวา่ 74; CanTEST: มากกวา่4.0  
โดยส่วนประกอบของทดสอบตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 3.5;  
CAEL: โดยรวมมากกวา่ 50 การสอบยอ่ยตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 40;  
ภาษาองักฤษ ESL ของมหาวทิยาลยั TRU ระดบั 3

หลกัเกณฑใ์นการเขา้ศึกษา: ตอ้งไดค้ะแนน IELTS: มากกวา่ 6.0 
โดยบางส่วนของทดสอบตอ้งไดไ้ม่ตํา่กวา่ 5.5;โทเฟิล TOEFL iBT: 
มากกวา่ 80; โทเฟิล TOEFL PBT: ระหวา่ง 550-569;  
MELAB: มากกวา่ 77; CanTEST: มากกวา่ 4.0  
โดยส่วนประกอบของทดสอบตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 4.0; CAEL:  
โดยรวมไดม้ากกวา่ 60 การสอบยอ่ยตอ้งไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 50; 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) ของมหาวทิยาลยั TRU ระดบั 4

เข้าสู่การศึกษาทางวชิาการโดยตรง
หลกัเกณฑ์ในการเข้าศึกษา

• IELTS: คะแนน เฉล่ียต้องไม่ตํ่ากว่า 6.5 โดยทุกทักษะ ต้องไม่ตํ่ากว่า 6
• TOEFL iBT:  คะแนน เฉล่ียต้องไม่ตํ่ากว่า 88 โดยทุกทักษะ  

ต้องไม่ตํ่ากว่า 20
• TOEFL PBT: คะแนนไม่ตํ่ากว่า 570, TWE: คะแนนไม่ตํ่ากว่า 4.5
• MELAB: คะแนนไม่ตํ่ากว่า 81 

• CanTEST: คะแนนเฉล่ียต้องไม่ตํ่ากว่า 4.5  
โดยทุกหมวดต้องไม่ตํ่ากว่า 4.0

• CAEL: คะแนนเฉล่ียต้องไม่ตํ่ากว่า 70 โดยทุกหมวดต้องไม่ตํ่ากว่า 60
• PTE: คะแนนเฉล่ียต้องไม่ตํ่ากว่า 58
• ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) ของมหาวิทยาลัยTRU ระดับ 5

|    แคมลปูส์ บีซี แคนาดา

• DAAD/CEFR: 
• B2 (นักศึกษาช่ัวคราวเท่าน้ัน); จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

เม่ือเดินทางมาถึง เพ่ือกําหนดว่านักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติมหรือไม่
• C1 สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาระดับปริญญา

หลกัสูตรภาษาองักฤษ (ELP)

* 
ค่า

ธร
รม

เนี
ยม

ท
ั ้งห

มด
 ว

นั
ที่

 แ
ละ

น
โย

บ
าย

 อ
าจ

เป
ลี่ย

น
แป

ลง
ได

 ้โ
ดย

ไม่
จาํ

เป็
น

ตอ้
งแ

จง้
ล่ว

งห
น

า้ 
บ

าง
โป

รแ
กร

มพ
ิเศ

ษอ
าจ

ตอ้
งเ

สีย
ค่า

ธร
รม

เนี
ยม

เพ
ิ ่ม 

ดูร
าย

ละ
เอี

ยด
จา

กห
น

งัสื
อต

อบ
รับ

ขอ
งท่

าน
สาํ

ห
รับ

ค่า
ธร

รม
เนี

ยม
ล่า

สุด
 *

* 
วชิ

าโ
ดย

เฉ
ลี่ย

คือ
 3

 ห
น่

วย
กิต

 

TH
AI

   
|   

 J
AN

U
AR

Y 
20

19



บริติชโคลัมเบยี
แอลเบอร์ต้า

ซัดสแกทชีวนั
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TRU

                  นกัศึกษานานาชาติมาจาก  

                           89 ประเทศมมีากกว่า 

3,000 คน  

หลกัสูตรวชิาการมากกวา่  
140 วชิา
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100,000 คน

แคมลูปส์ 
มีประชากร

  

27oC - 33oC
เป็นเมอืงทีม่แีดดจดัเป็นอนัดบั  
2 ของมณทลบริติชโคลมัเบีย

 

-5oC - +4oC 
เป็นสถานที่เล่นสกี  

และสโนว์บอร์ดระดับโลก

14,000 คน    17,000 คน
นกัศึกษา นกัศึกษาเรียนทางไกล 

หลกัสูตรปริญญาโท, หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต,  

หลกัสูตรปริญญาตรี,  
หลกัสูตรหลกัสูตรประกาศนียบตัรหลงัเตรียมอุดม แบคคาลอเรียต,  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร,  
หลกัสูตรอนุปริญญา, หลกัสูตรภาษาองักฤษเป็นภาษาทีส่อง (ESL),  

หลกัสูตรโอนหน่วยกิตเขา้มหาวทิยาลยั,  

หลกัสูตรเตรียมเข้ามหาวทิยาลยั

หมดเขตการรับสมคัร
ภาคการศึกษาระหวา่ง มกราคม -

เมษายน: ส้ินสุดรับสมคัรวนัท่ี  

1 ตุลาคม

ภาคการศึกษาระหวา่ง พฤษภาคม -  
สิงหาคม: ส้ินสุดรับสมคัรวนัท่ี 

1 กมุภาพนัธ์

ภาคการศึกษาระหวา่ง กนัยายน - 
ธนัวาคม : ส้ินสุดรับสมคัรวนัท่ี  

1 พฤษภาคม

สมคัรออนไลน์ได้ที ่ truworld.ca/apply
หมายเหตุ: ใบสมคัรท่ีล่าชา้จะไดรั้บการพิจารณาถา้หากยงัมีท่ีวา่งโปรแกรมท่ีมีการแข่งขนัสูง อาจมีวนัส้ินกาํหนดเวลาท่ีแตกต่างออกไป กรุณายนืยนักบัทีมงานรับเขา้เรียน  

บางโปรแกรมอาจปิดก่อนกาํหนดข้ึนอยูก่บัรับจาํนวนนกัศึกษาเตม็แลว้

KAMLOOPS, BC
CANADA

คุณภาพการศึกษา ไดรั้บรางวลั การบริการเก้ือกลูพิเศษระดบันานาชาติ มอุีปกรณ์สันทนาการระดบัโลก เป็นมหาวทิยาลยัท่ีสวยงามและมีวทิยาลยัเขตท่ีทนัสมยั มขีนาดช้ันเรียนเลก็    

การโอนหน่วยกิตท่ียดืหยุน่ มโีปรแกรมการศึกษาภาคปฏิบัต ิฝึกงาน มีกรีฑาทั้งลู่และลานของมหาวทิยาลยั มทุีนการศึกษา มีท่ีพกัในมหาวทิยาลยั ท่ีดีเลิศใหเ้ลือก  

รวมหลกัสูตร ภาษาองักฤษ ESLกบัหลกัสูตรวชิาการ ยอมรับคะแนน TOEFL และ IELTS แลว้ มกีารสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ


