ค่าเล่าเรียน*

ดอลลาร์แคนาดา

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี (ESL, U-Prep และหลักสูตรการ
ศึกษา)

6,900 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา

(12 หน่วยกิต/4 วิชา)
500 ดอลลาร์ต่อหนึ่งหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้น**

ค่าเล่าเรียนประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี

19,750 ดอลลาร์/ปีการศึกษาแรก
19,000 ดอลลาร์/ปีการศึกษาแรก
(500 ดอลลาร์/หน่วยกิต)
1,725 ดอลลาร์/วิชา (เฉลี่ย 6,900 ดอลลาร์/

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
• Graduate Certificate in Business Administration (GCBA)

2,334 ดอลลาร์/วิชา (ทั้งหมด

ยกเว้น:

· การจัดการน้ำ�และน้�
ำ เสีย
· การเทียบโอนวิชาด้านวิศวกรรม

4 วิชา)

• Master of Business Administration (MBA) (3 ภาคการศึกษา)
• Graduate Certificate in Educational Studies (GCES)
• Master of Education (MEd) (3 ภาคการศึกษา)
ภาคที่ 4 อาจมีโปรเจกต์หรือวิทยานิพนธ์ให้เลือกทำ�

• Master of Environmental Science (MSc) (2 ปี)
ค่าธรรมเนียมทั่วไป (ห้องสมุด กิจรรม สมาคมนักศึกษา บัตร
U-Pass เป็นต้น)
ค่าสมัคร (ครั้งเดียว, ไม่สามารถขอคืนเงินได้)

14,000 ดอลลาร์, มากสุด 6 วิชา)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
30,571 ดอลลาร์
7,900 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
8,760 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
4,325 ดอลลาร์/ภาคการศึกษาที่ 4
5,839 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
502 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
100 ดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายที่พัก     ดูรายละเอียดที่ truworld.ca/internationalstudents/housing
พักกับโฮมสเตย์
อาหารสามมื้อต่อวัน ห้องส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ พักกับครอบครัว
ชาวแคนาดา

3,000 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก 150 ดอลลาร์
ค่ามัดจำ� 375 ดอลลาร์

เฉลี่ย 3,725 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
TRU Residence & Conference Centre (ในมหาวิทยาลัย)
ค่ามัดจำ� 500 ดอลลาร์
เป็นหอพักที่มีแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เป็นอาคารปลอดบุหรี่ มีความ
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมภายในที่พัก
ปลอดภัยสูง สามารถใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เคเบิ้ลทีวี มีบริการ
30 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
ทำ�ความสะอาด ห้องมีแบบพัก 2 คนและ 4 คนให้เลือก แต่ละคนจะ
มีห้องส่วนตัว ใช้ครัวและห้องน้ำ�ร่วมกัน ไม่มีอาหารให้้ ระยะเวลาพัก
ขั้นต่ำ�คือ 2 ภาคการศึกษา
เฉลี่ย 2,400 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (McGill)
ค่าสมัคร 150 ดอลลาร์
เป็นห้องพักส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ใช้ครัวและห้องน้ำ�ร่วมกับ
ค่ามัดจำ� 275 ดอลลาร์
นักศึกษาอีกสามคน ไม่มีอาหารให้
ที่พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัย
ดูรายละเอียดที่ tru.ca/services/housing/offcampus
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยประมาณ:
• ประกันสุขภาพ
• ตำ�ราเรียน
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อภาคการศึกษา
(คิดจากค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีและค่าที่พักที่

288 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
100-500 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา
เฉลี่ย 10,500 ดอลลาร์/ภาคการศึกษา

McGill)

* ค่าธรรมเนียม วันที่ และนโยบายทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการพิเศษบาง
โครงการอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมล่าสุดจากจดหมายรับเข้าเรียน  ** หลักสูตรโดย
เฉลี่ยจะประกอบด้วยสามหน่วยกิต

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Program - ELP)
วิชาภาษาอังกฤษหลัก ESL
S
สอนทักษะด้านไวยกรณ์
การอ่าน การเขียน การพูด
และการฟัง

วิชาเลือกภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาเลือกที่เน้นหัวข้อหรือทั
กษะเฉพาะด้าน

วิชาหลัก
เป็นวิชาที่เปิดสอนที่ TRU
ในหลักสูตรวิชาการ

การรับตรงเพื่อศึกษาทางวิชาการเต็มเวลา
เข้าด้วยการผ่าน TRU ESL Level 5; TOEFL PBT: 570+; TOEFL iBT 88+; IELTS 6.5

LEVEL 5 2 วิชาภาษาอังกฤษหลัก

+ + 3 วิชาหลักหรือวิชาเลือกภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระดับ 5 ด้วย TOEFL PBT: 550, TOEFL iBT 80, IELTS 6.0

LEVEL 4 4 วิชาภาษาอังกฤษหลัก

+

1 วิชาการหรือวิชาเลือกภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระดับ 4 ด้วย TOEFL PBT: 530, TOEFL iBT 71, IELTS 5.5

LEVEL 3

5 วิชาภาษาอังกฤษหลั
ลัก

LEVEL 2

5 วิชาภาษาอังกฤษหลั
ลัก

LEVEL 1

5 วิชาภาษาอังกฤษหลั
ลัก

เข้าสู่ระดับ 3 ด้วย TOEFL PBT: 500, TOEFL iBT 61, IELTS 5.0

เข้าสู่ระดับ 2 ด้วย TRU English Placement Test

คะแนนที่ต้องการในการรับเข้าเรียน TOEFL PBT 350, TOEFL iBT 20

สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ วารสารศาสตร์ ภาษายุคใหม่
ปรัชญา รัฐสาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา
การภาพยนตร์ ทัศนศิลป์
ธุรกิจ
บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน การเงิน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การสร้าง
ธุรกิจใหม่ การประชาสัมพันธ์ การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมการเกษตร ระบบข้อมูล
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบเว็บไซต์และการออกแบบ
โปรแกรม
ศึกษาศาสตร์และสังคมสงเคราะห์
ศึกษาศาสตร์ (อนุบาล ประถมศึกษา การ
เป็นผู้นำ� การสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ สังคมสงเคราะห์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์ เตรียมแพทย์ อายุรเวท
ทางเดินหายใจ
กฎหมาย
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม
วนศาสตร์ ธรณีวิทยา พืชกรรม คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถิติ
การท่องเที่ยว
ศาสตร์การผจญภัย โภชนาศิลป์ การจัดการ
การสัมนนาและการประชุม การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การจัดการที่พัก
และโรงแรม การจัดการการแข่งขันกีฬา
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การจัดการ
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว
การค้าและเทคโนโลยี
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีการ
บำ�บัดน้�ำ
โปรแกรมอบรมตามแบบที่ต้องการ

ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
และอนุปริญญา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรเทียบโอน
หน่วยกิต หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเข้า
มหาวิทยาลัย

สะดวกสบาย

เป็นกันเอง

ราคาคุ้มค่า

การศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลด้านการดูแลนักเรียนต่างชาติ แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจระดับโลก วิทยาเขตสวยงามและทันสมัย ชั้นเรียนมี
ขนาดเล็ก การโอนหน่วยกิตการศึกษาที่ยืดหยุ่น มีโปรแกรมการฝึกงาน
มีทีมกีฬาหลายประเภท มีทุนการศึกษา หอพักในมหาวิทยาลัยที่ดีเยี่ยม
หลักสูตรผสมระหว่างภาษาอังกฤษกับวิชาการ รับคะแนนสอบ TOEFL
และ IELTS มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำ�หรับนักเรียนที่ไม่มีผลสอบ
ภาษาอังกฤษ

ก่อตั้งปี

1970

มหาวิทยาลัย
รัฐบาล

ให้การศึกษาระดับปริญญา

ฤดูร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ

100,000

27 องศา ฤดูร้อนที่ร้อน
เซลเซียส สุดในแคนาดา
-5 องศา ถึง
+4 องศา

ลานสกีและสโนว์บอร์ด
ระดับโลก

วันสุดท้ายในการรับสมัคร
ภาคการศึกษาเดือนมกราคมถึง
เมษายน

ภาคการศึกษาเดือนพฤษภาคม
ถึงสิงหาคม

ภาคการศึกษาเดือนกันยายน
ถึง เดือน ธันวาคม

15 ตุลาคม

15 กุมภาพันธ์

31 พฤษภาคม

หมายเหตุ: ถ้าชั้นเรียนยังว่างอยู่ ใบสมัครที่มาช้าจะได้รับการพิจารณา

ทอมป์สันริเวอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ (TRU)
900 ถนนแม็คกิล เมืองแคมลูปส์ บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา V2C OC8
โทรศัพท์: +1 250.828.5252 | โทรสาร: +1 250.371.5513
สอบถามข้อมูลที่: welcome@tru.ca | ส่งใบสมัครที่: iapply@tru.ca
ส่งใบสมัครปริญญาโทที่: GradAdmissions@tru.ca
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ปลอดภัย

100+ โปรแกรมการศึกษา
13,000 นักศึกษา
17,000 นักศึกษาทางไกล
กษานานาชาติจาก
1,750+ นั85กศึประเทศทั
่วโลก

