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แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

รวบรวมข้อมูล

1
ข้อมูลทั่วไป

เลือกประเทศ,สถานศึกษา หลักสูตร,สาขาที่อยากเรียน
ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

2
คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารับการศึกษา ระยะเวลาเรียน
ระดับภาษาที่จำเป็ น การเรียนภาษา

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

3
วิธีสมัครเรียน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที่จำเป็ น
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5

ส่งเอกสาร

เตรียมตัวเดินทาง
วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ต

6

เดินทาง
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CANADA
ศึ ก ษ า ต่ อ แ ค น า ด า

ทำไมควรเรียนต่อที่แคนาดา
ค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา และค่าครองชีพของแคนาดาจัดว่าไม่แพงนัก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของ
สถาบันการศึกษาในประเทศอื่นๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เหตุผลที่อัตราค่าเล่าเรียนต่ำ
เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนทุกสถาบันในแคนาดา หากนักศึกษาสำเร็จการเรียนที่นี่จะมี
โอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และที่แคนาดามีสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก ไม่น่าแปลกใจเลยว่า
ทำไมแคนาดาจึงกลายเป็ นประเทศที่เริ่มได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติ นักเรียนต่างชาติสนใจ
จะมาเรียนที่แคนาดาเพิ่มมากขึ้นในหลายปี มานี้
แคนาดาเป็ นประเทศที่มีธรรมชาติงดงาม บ้านเมืองสะอาด ระบบการดูแลสุขภาพและการขนส่ง
สาธารณะชั้นหนึ่ง และแคนาดายังเป็ นประเทศที่สงบ ปลอดภัย มีความมั่นคงทางการเมือง
ตามข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แคนาดาเป็ นประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุด 10 อันดับแรก
ของโลก ระบบการศึกษาที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างมาก อัตราการเติบโตและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่ง ทำให้แคนาดาเป็ นประเทศที่เหมาะสำหรับการศึกษาชั้นสูง
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แผนที่แคนาดา

รัฐของแคนาดา
ALBERTA
BRITISH COLUMBIA คนไทยนิยมไปเรียนและเที่ยวมากที่สุด
MANITOBA
NEW BRUNSWICK
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
NOVA SCOTIA
ONTARIO
PRINCE EDWARD ISLAND
QUEBEC
SASKATCHEWAN

source: https://www.dreamabroad.co.th/article/view/Canada-information-

ดินแดนของแคนาดา
NORTHWEST TERRITORIES
NUNAVUT
YUKON
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ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกติดกับมหาสมุทร แอตแลนติกเหนือ
ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิ กเหนือ ทางเหนือติดกับ มหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
พื้นที่ ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ ๒ ของโลกและใหญ่กว่าไทย ประมาณ 19.4 เท่า
เมืองหลวง กรุงออตตาวา (Ottawa)
เมืองสำคัญ โทรอนโต (Toronto) มอนทรีออล (Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) ควิเบก ซิตี้
(Quebec City) แฮลิแฟ็ กซ์ (Halifax) วินนิเป็ ก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน (Edmonton)
สภาพอากาศ โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของ
ฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบ
ถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง
ภาษาราชการ อังกฤษและฝรั่งเศส
หน่วยเงินตรา ดอลลาร์แคนาดา
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ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ $ 9,600 - $19,200 / ปี
มัธยมปลาย $ 8,400 - $15,000 / ปี
ใบประกาศ / อนุปริญญา $12,000 - $15,000 / ปี
ปริญญาตรี $18,000 - $28,000 / ปี
ปริญญาโท $14,000 - $20,000 / ปี
ปริญญาเอก $14,000 - $20,000 / ปี

ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณ

ค่าอาหารแบบซื้อมาทำเอง $250
(5,950 บาท) ต่อเดือน

ค่าประกันสุขภาพ $600 - $800 (14,280
- 19,040 บาท) ต่อปี

ค่าเดินทาง (ตั๋วแบบรายเดือน) $97 ต่อ ค่าอินเตอร์เน็ต (แบบไม่จำกัด เล่นได้ไม่อั้น)
เดือน (2,308 บาท)
$76.51 (1,820 บาท) ต่อเดือน

ค่าที่พัก
หอในมหาลัย $3,000 - $7,500
ค่าช้อป ดูหนัง เที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ $80
(71,400 - 178,500 บาท) ต่อปี
(1,904) ต่อเดือน
แชร์หอ / บ้านข้างนอก ประมาณ
$8,400 (199,920 บาท) ต่อปี

ที่แคนาดานี่นักเรียนสามารถเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
โดยต้องยื่นขอวีซ่าแบบทำงานได้ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ $155
(3,689 บาท)

ณ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์แคนาดา เท่ากับ 23.80 บาท

source: https://www.hotcourses.in.th/study-in-canada/destination-guides/living-cost-student-study-canada/

6

ประเภทที่พัก
1. ที่พักที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
การพักกับครอบครัว (HOMESTAY)

2. ที่พักนอกสถานศึกษา
การเช่าบ้าน
บ้านเช่าเป็ นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ แต่ราคา

ครอบครัวชาวแคนาดาจำนวนมาก ยินดีต้อนรับนักศึกษา
ต่างชาติ การพักแบบนี้เป็ นวิธีที่ได้ผลที่สุด ในการพัฒนาภาษา

คุณภาพ และความสะดวกสบายนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ค่าเช่าบ้านในเมือง

อังกฤษ หรือฝรั่งเศส พร้อมๆ กับการได้เรียนรู้ชีวิตประจำวันใน

ใหญ่ๆ จะมีราคาสูงมาก และหาได้ไม่ง่าย นักศึกษาจำนวนมากต้องพักร่วมกัน

แคนาดา และพบเพื่อนใหม่ๆ ที่เป็ นมิตร โดยทั่วไปการพักลักษณะนี้

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และปกติแล้วก็จะเลือกสถานที่ที่ตรงกับความชอบ และ

จะเป็ นครอบครัวชาวแคนาดา ที่ต้อนรับนักศึกษาที่มาศึกษาใน

ความต้องการของตน โรงเรียนจำนวนมากได้จัดศูนย์บริการ ซึ่งมีรายชื่อของ

แคนาดา ให้พำนักอยู่ที่บ้านของตน โดยที่ครอบครัวจะจัดเตรียม

บ้านเช่าที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ไว้บริการผู้ที่สนใจที่ศูนย์บริการดังกล่าว ผู้ที่

อาหารและห้องพักส่วนตัวไว้ให้ รวมไปถึงการต้อนรับขับสู้ และ

ต้องการห้องพักคู่ ก็สามารถหาเพื่อนร่วมห้องได้ด้วย ในบริเวณมหาวิทยาลัย

กระตุ้นให้นักศึกษาผู้นั้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและ

จะเห็นป้ ายโฆษณาแบบต่างๆ ของบ้านเช่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาน

ชุมชน

ศึกษาอยู่บ่อยๆ แต่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอก็คือ ควรเตรียมการ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ทางโรงเรียนจะเป็ นผู้จัดหาครอบครัวให้ โดยจะจัดนักศึกษา
ให้พักกับครอบครัวที่มีความสนใจในสิ่งที่คล้ายกัน แต่ละบ้านจะมี
สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ตั้งแตกต่างกันไป แต่สามารถ
เลือก และควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบถึงความต้องการ เพื่อที่
ทางโรงเรียนจะได้พิจารณาจับคู่ได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนจำนวน
มากสามารถจัดการให้ตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือครอบครัว
เจ้าของที่พัก ได้พบกับนักศึกษาที่สนามบินทันทีที่เดินทางมาถึงได้
ราคาจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง และที่พักกับครอบครัว

มาถึงแคนาดา
ประเภทของบ้านเช่าที่สามารถเช่าอยู่ได้ ในฐานะของนักศึกษาต่างชาตินั้น
มีอยู่หลายประเภท ปกติแล้วบ้านพักจะมีราคาแพงเกินไปสำหรับนักศึกษา
ที่จะเช่าอยู่เพียงคนเดียว แต่นักศึกษาหลายคนสามารถจะแบ่งหรือเช่าห้องชุด
(บริเวณห้องที่ประกอบไปด้วยห้องครัว ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องนอน)
อยู่ภายในบ้านพักขนาดใหญ่ ทางเลือกประการต่อมา ก็คือ อพาร์ตเมนต์
ซึ่งจะมีห้องครัว ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องนอน 1 หรือ 2 ห้อง
อพาร์ตเมนต์สำหรับเช่าส่วนใหญ่จะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ อย่างไรก็ตาม บางแห่ง

บางแห่งอาจคิดค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแรกเริ่ม สูงสุดถึง
$200 เหรียญ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับที่พักกับครอบครัว $700 - $800
เหรียญต่อเดือน
ที่พัก/หอพักในสถานศึกษา
โรงเรียนจำนวนมากจะมีที่พักที่จัดไว้อำนวยความสะดวก

จะรวมค่าใช้จ่ายของเครื่องทำความร้อน และ/หรือค่าไฟไว้ในค่าเช่าด้วย
สำหรับรายชื่ออพาร์ตเมนต์หรือบ้านพักต่างๆ สามารถหาได้จากเว็บไซต์
สำหรับเช่าที่พัก ถือเป็ นความรับผิดชอบของนักศึกษาที่จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเอง เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้ตรวจสอบ หรือจัดเตรียมสถานที่เหล่านั้น
เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ต้องการเงินมัดจำค่าความเสียหาย และการชำระค่าเช่า

ที่ตั้งอยู่ในหรือใกล้กับสถานศึกษา หอพักจะมีขนาดและคุณภาพที่

เป็ นรายเดือน ด้วยเงินสดหรือเช็ค ดังนั้น จึงควรทำข้อตกลงกับเจ้าของที่ดิน

แตกต่างกัน และหอพักในสถานศึกษาหลายแห่งจะใช้ห้องครัว

ด้วยความรอบคอบ ท่านต้องตรวจสอบ และศึกษาเงื่อนไขการเช่าอย่าง

ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ และห้องบริการซักรีดร่วมกัน ปกติแล้วจะ

ละเอียดก่อนที่จะลงนาม นอกจากนี้ ก่อนที่จะทำสัญญาเช่า ควรตรวจสอบ

สามารถเลือกได้ว่าจะพักห้องคู่ หรือห้องเดี่ยวส่วนตัวได้ โดยทั่วไป

อพาร์ตเมนต์ หรือห้องชุดอย่างละเอียด เพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่จะให้เจ้าของห้อง

แล้วหอพักในสถานศึกษานี้ จะแบ่งออกเป็ นหอหญิง และหอชาย

ซ่อมแซม ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่หรือไม่ หากประสบปั ญหาในการเช่าบ้าน

ในบางแห่งค่าใช้จ่ายของหอพัก ยังรวมถึงค่าอาหารด้วย

ควรติดต่อกับสำนักงานจัดหาบ้านเช่า ในมณฑลที่อยู่

นอกจากนี้ หอพักในสถานศึกษาส่วนใหญ่ มักจะตกแต่ง
เรียบร้อยแล้ว และถือเป็ นที่พักที่วิเศษสุด สำหรับการเข้าร่วมการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และพบปะเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของที่พักและหอพักในสถานศึกษา $5,000 $7,500 เหรียญต่อปี การศึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อกับโรงเรียนที่จะเข้าศึกษา

source: http://www.successcanada.org/life.html

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับที่พักรวมกันในแคนาดา $400 - $700 เหรียญต่อ
เดือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับห้องชุดหรืออพาร์ตเมนต์ $500 - $1,500 เหรียญ
ต่อเดือน
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ข้อควรรู้เวลามาศึกษา
ต่อที่แคนาดา

- ประเทศแคนาดาใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็ นภาษาหลัก ถึงแม้ว่านักศึกษามีความประสงค์จะมาเรียนภาษาก่อน
เข้าเรียนหลักสูตรอื่นก็ตาม ก็ควรจะมีพื้นฐานความรู้ในภาษาที่นักศึกษาจะไปอาศัยอยู่ด้วย
- ควรนำต้นฉบับเอกสารต่างๆ เช่น สูติบัตร (ใบเกิด) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส/หย่า ทรานสคริปต์
ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็ นต้น ส่วนเอกสาร
ที่เป็ นภาษาไทยควรมีการรับรองการแปลเป็ นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง (Certified Translation) นักแปล
ผู้มีใบอนุญาต (Certified Translator) และเอกสารที่เป็ นสำเนาควรได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
มาด้วย เมื่อมีความจำเป็ นต้องใช้เอกสารต่างๆ จะเป็ นการลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงหากไม่ได้เตรียมเอกสารมาแคนาดา
ให้พร้อม
- หาที่พักล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึง อาจหาเช่าที่พักในระยะสั้นๆ เช่น โรงแรม Homestay ที่ให้เช่าในระยะเวลาสั้นๆ
เพื่อมีโอกาสหาเช่าที่พักที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองในระยะยาว
- เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวมาให้พอเหมาะเมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม การหาซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและรองเท้า
ในแคนาดาจะมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศมากกว่า
- สำหรับคนที่กลัวความหนาวนั้น ไม่ต้องเป็ นห่วงกับความหนาวเย็นมากนัก ในสถานศึกษา บ้าน และหอพักทั่วไป
มีเครื่องทำความอุ่นที่ประสิทธิภาพสูง เรื่องอากาศหนาวนั้นเป็ นเรื่องที่เคยชินและปรับตัวได้ไม่ยาก การที่มีฤดูหนาว
ก็มีโอกาสที่จะมีหิมะตกด้วย เมื่อหิมะตกลงมาจะทำให้มีทิวทัศน์งดงามแตกต่างไปจากประเทศเมืองร้อน อีกทั้งมีโอกาส
ได้เล่นกีฬาที่หาเล่นได้ยากในประเทศอื่น เช่น สกี สเก็ตน้ำแข็ง เป็ นต้น

source: https://ottawa.thaiembassy.org/
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1 0 อั น ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ชื่ อ ดั ง
ของแคนาดา

1.
2.
3.
4.
5.
01

UNIVERSITY OF TORONTO

MCGILL UNIVERSITY

UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

UNIVERSITY OF ALBERTA

6.
7.
8.
9.
10.

MCMASTER UNIVERSITY

UNIVERSITY OF WATERLOO

WESTERN UNIVERSITY

QUEEN'S UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CALGARY

9

ภาคการศึกษา

การเริ่มปี การศึกษามหาวิทยาลัยในแคนาดา จะเริ่มในเดือนกันยายนของทุกปี แต่ละภาคการศึกษา
มีระยะเวลาดังนี้

ภาคฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม

ภาคฤดูหนาว ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน

ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)

12
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ระบบการศึกษาของแคนาดา

แคนาดา แบ่งระดับการศึกษาดังนี้

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วย สถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน มีตั้งแต่

1. ระดับอนุบาล Pre Elementary

ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาของตนเอง ระบบการศึกษา
2. ระดับประถมศึกษา Elementary

ในแต่ละมณฑลจึงแตกต่างกัน แต่มาตรฐานโดยรวมจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับการ
3. ระดับมัธยมศึกษา Secondary
4. ระดับอุดมศึกษา Tertiary Education

รับรองจากรัฐบาลกลางของแคนาดา

ระดับอนุบาล : เด็กทุกคน เริ่มเข้าเรียนในระดับอนุบาลเมื่อมีอายุ 4 หรือ 5 ขวบ โดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี
ระดับประถมศึกษา: เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่อมีอายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งจะจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาที่เกรด 6, 7 หรือ 8 ขึ้น

มีอะไรใหม่ที่ เคิร์ทฟิลด์
เฮลธ์แคร์:
ระดับมัธยมศึกษา: ในระดับมัธยมศึกษานั้นจะมีถึงเกรด 12 ยกเว้นในมณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ ซึ่งอาจจะมีถึงเกรด 13 แต่สำหรับนักเรียน
อยู่กับแต่ละหลักสูตรของแต่ละมณฑล

ซึ่งเรียนจบในระดับชั้นเกรด 13 เมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีก็จะใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี เท่านั้น สำหรับหลักสูตรของมณฑลอื่นๆ จะใช้เวลาในการ
เรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี

แผนกใหม่
นอกจากนี้ในมณฑลควิเบค
ยังมีระบบการศึกษาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ซีเจ็บ (Cegep) ซึ่งเป็ นชื่อย่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ
การบริจาคโลหิต
Collège
d'enseignement général et professionnelเป็ นรูปแบบการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับ
การปลูกถ่ายอวัยวะ

นี้จะรับผู้เรียนจบม. 5 (เกรด 12) เพื่อเข้าเรียนวิชาชีพเป็ นเวลา 2 ปี โดยใช้ผลสอบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา - CANADIAN PUBLIC SCHOOL โรงเรียนรัฐในแคนาดาจะถูกแบ่งเป็ นเขตการศึกษา ต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีโรงเรียน
เพื่อรองรับนักเรียนในแต่ละระดับ ซึ่งจะแตกต่างกันตามขนาด และจำนวน ประชากรในแต่ละพื้นที่ของแคนาดา ไม่ว่าจะเป็ น ระดับอนุบาล
(KINDERGARTENS) ระดับประถม (PRIMARY & ELEMENTARY SCHOOLS) ระดับมัธยมต้น (MIDDLE SCHOOLS) และระดับมัธยมปลาย (HIGH &
SECONDARY SCHOOLS) รวมถึงนักเรียนต่างชาติ (INTERNATIONAL STUDENT) โรงเรียนรัฐแคนาดา (PUBLIC SCHOOL) จะมีจำนวนนักเรียน
ที่มากกว่าโรงเรียนเอกชนแคนาดา (PRIVATE SCHOOL) นักเรียนส่วนใหญ่เป็ นชาวแคนาเดียน และมีระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
(INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM IN CANADA) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และเชื้อชาติ
โรงเรียนเอกชนในแคนาดา - CANADIAN PRIVATE SCHOOL โรงเรียนเอกชนในแคนาดามีอัตราครูต่อนักเรียน ที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐจึงทำให้การ
ดูแลนักเรียนเป็ นไปอย่างทั่วถึง ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกต่างๆ รวมถึงการเน้นความมีระเบียบวินัย ความเป็ นผู้นำ ทักษะด้านกีฬา
ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ จะมีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐในแคนาดา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และกิจกรรมที่หลากหลาย
รวมถึง การทัศนศึกษา ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนทั้งสองระบบใกล้เคียงกัน นักเรียนส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนต่างชาติ

source:https://athomestudytravel.com/ourprograms/view.php?main_id=14
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Tertiary Education)

มหาวิทยาลัย (University)
ในประเทศแคนาดานั้นมี จำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐมาก กว่า 200 แห่ง ที่เปิ ดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั่วแคนาดา ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การเข้าศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า แต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะกำหนดกฏเกณฑ์และมาตรฐานในการรับนักศึกษาเป็ น
ของตัวเอง นักเรียนต่างชาติอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี ของแคนาดา
หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 - 5 ปี และบางมหาวิทยาลัยจะมีปริญญาตรี 2 ประเภท คือ
หลักสูตรปริญญาโท ของแคนาดา
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี ครึ่ง - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันและวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร ที่จะต้องเรียนหรือต้องสอบ
หลักสูตร MBA ในแคนาดา
โดยปกติแล้วหลักสูตร MBA ในประเทศแคนาดาจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (สำหรับการเรียนตามปกติ) และยังมีหลักสูตร
MBA สำหรับนักศึกษา part-time ด้วย
วิทยาลัย (UNIVERSITY COLLEGE)
หลักสูตรการเรียนการสอนจะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย แต่จะเน้นด้านภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 - 3 ปี โดยมีจุดประสงค์
ที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา ซึ่ง
นักศึกษาสามารถใช้โอนเข้าศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัยได้
วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)
เปิ ดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพแและทางด้านเทคนิค โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ปี ครอบคลุมทักษะทางวิชาชีพ
ที่สำคัญๆ เช่น การก่อสร้าง, การพาณิชย์, อุตสาหกรรมและการบริการ เป็ นต้น
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(Tertiary Education)

วิทยาลัยฝึ กอาชีพ (CAREER COLLEGE)
เป็ นวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปิ ดหลักสูตรอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เลขานุการคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
การศึกษาภาคปฏิบัติ (CO - OP EDUCATION)
การศึกษาภาคปฏิบัติเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยทางสถาบันการศึกษาดำเนินการร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาในการฝึ กงานประมาณ 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTIONS)
เนื่องจากแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส จึงมีโรงเรียนซึ่งสอนทั้ง 2 ภาษา สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติอยู่มากมายเรียกว่า ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ และ FRENCH AS A SECOND
LANGUAGE (FSL) ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วแคนาดา ซึ่งจะมีสอนทั้งหลักสูตรธรรมดา
และหลักสูตรเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC PURPOSE) เป็ นต้น
นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วไปๆ ก็เปิ ดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) และ ภาษาฝรั่งเศส (FSL) เช่นเดียวกัน
สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้นไม่จำเป็ นต้องเรียนรู้ทั้งสองภาษาก็ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน
การเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ของประเทศแคนาดาควรจะลงเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเสียก่อน โดย
ทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียน
ในหลักสูตรที่มีระยะเวลา 3 เดือนสามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้
หลักเกณฑ์ทั่วไป มีจดหมายตอบรับการเข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆ จากทางโรงเรียน (LETTER OF ACCEPTANCE) สำหรับ
หลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไปนักศึกษาจะต้องทำการตรวจสุขภาพด้วย ในกรณีที่นักศึกษาลงเรียนในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลามากกว่า 3 เดือน นักศึกษาจะต้องขอวีซ่านักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อประเทศแคนาดา
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วีซ่าเรียนแคนาดาโปรแกรมระยะสั้น
การมาเรียนโปรแกรมระยะสั้น 6 เดือนหรือน้อยกว่า
ให้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา (Visitor visa) ตามปกติ หากมาเรียนระยะสั้น แต่มีความเป็ นไปได้สูงที่อาจสมัครเรียนต่อโปรแกรมอื่นอีก
แนะนำให้ยื่นขอใบอนุญาตเรียน (Study permit) ไว้เลย เมื่อเรียนจบ สามารถสมัครเรียนโปรแกรมใหม่และทำเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาต
เรียนในแคนาดาได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ การเรียนระยะสั้นโปรแกรม 6 เดือนหรือน้อยกว่า ไม่จำเป็ นต้องตรวจร่างกาย
การมาเรียนโปรแกรมระยะยาวเกิน 6 เดือน
ต้องยื่นขอ ใบอนุญาตเรียน (Study permit)
• ขั้นตอนคือ สถานทูตแคนาดาในกรุงเทพฯ ออกวีซ่านักเรียน (Student visa) พร้อมกับออกจดหมาย Approval letter ให้เมื่อเดินทางมาถึง
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในแคนาดา เจ้าหน้าที่พรมแดนแคนาดาจะออกเอกสารให้อีกหนึ่งใบคือ ใบอนุญาตเรียน (ใบอนุญาตเรียนคือ เอกสาร
แจ้งว่าท่านได้รับสิทธิพำนักอยู่ (Remain) ในแคนาดา เพื่อเรียนในแคนาดาจนถึงวันที่เอกสารหมดอายุ)
• กรณีเรียนโปรแกรมระยะยาวเกิน 6 เดือน ต้องตรวจร่างกาย การตรวจร่างกายล่วงหน้า Upfront medical exam (แนะนำวิธีนี้) ทำให้
การขอใบอนุญาตเรียนเร็วขึ้น ให้ส่งผลตรวจร่างกายไปพร้อมคำร้องขอใบอนุญาตเรียน
อีกวิธีหนึ่งคือ ให้รอจนกว่าคำร้องได้รับการพิจารณาเบื้องต้น มีจดหมายแจ้งให้ไปตรวจร่างกาย เมื่อตรวจร่างกายเรียบร้อย คำร้องได้รับ
อนุมัติ
สิ่งที่ควรทราบก่อนยื่นวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
• ปกติระยะเวลาการยื่นวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 1 – 4 สัปดาห์ หรือมากกว่า
• ควรเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่าก่อนวันเปิ ดเรียนอย่างน้อย 16 สัปดาห์
• หลักสูตรมัธยมศึกษา ควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี การศีกษา เพราะรับนักเรียนต่างชาติจํากัด เปิ ดเทอมหลัก ช่วงเดือนสิงหาคม /
กันยายน
• เพื่อป้ องกันความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ผู้สมัครควรตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่า (Upfront Medical Exam)
• เอกสารภาษาไทย ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสทุกฉบับ
• กรณีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า ต้องยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
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ขั้นตอนในการสมัครเรียน และการยืนขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
1. สมัครเรียน
1.1ส่งเอกสารสําหรับสมัครเรียน มีดังนี้
-สําเนาหน้าพาสปอร์ต (แสกนหรือถ่ายเอกสารสี)
- วุฒิการศึกษาสูงสุด ทรานสคริปต์ ถ้ายังเรียนไม่จบใช้ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
- ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
1.2 สอบวัดระดับภาษา แล้วแต่เงื่อนไขของทางสถาบัน
1.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายของทางสถาบัน ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี (จะคํานวณ
ค่าใช้จ่ายให้ใหม่ ตามเรตเงิน ณ วันที่ชำระ)
2. ได้ใบตอบรับจากทางโรงเรียน Letter of Acceptance (LOA) ผู้สมัครที่อายุ 18 ปี ไป ต้องใบตอบรับจากโรงเรียน ทำการยื่นขอหนังสือ
รับรองความประพฤติ
3. กรอกข้อมูลวีซ่า เตรียมเอกสาร และแปลเอกสาร สําหรับยื่นวีซ่า
4. ตรวจสุขภาพเฉพาะโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น
5. ยื่นวีซ่า Online
6. ให้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประจำประเทศไทย (VFS)
7. ระหว่างรอผลวีซ่า อาจจะมีการโทรสัมภาษณ์ เรียกเข้าไปสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม
8. เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อย
9. ระบุวันไปและวันกลับที่แน่นอน
10. กรณีเคยมีประวัติการเดินทางไปแคนาดา ไม่ว่าจะไปศึกษาหรือท่องเที่ยว ต้องขอเอกสารหลักฐานตรง ด้วย เช่น ต้องระบุช่วงปี ที่เคยไป
ถ้าเคยไปเรียน ควรแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา
11. กรณีเคยมีประวัติ ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน หรือทำผิดกฎหมายวีซ่าในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ต้องแจ้ง และชี้แจงเหตุผลทุกครั้ง เพราะ
จะเป็ นสาเหตุที่ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ทันที
12. ประวัติการเดินทางต่างประเทศทั้งหมดที่ผ่านมา ระบุเดือนปี ไป-กลับ / ชื่อเมือง - ประเทศ/วัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่น ท่องเที่ยว
หางาน
13. ที่มาของเงินในการเดินทาง เช่น จดหมายรับรองการทํางาน สลิปเงินเดือน สัญญาจ้าง บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี
ใบจดทะเบียนการค้า ใบประกอบวิชาชีพ เป็ นต้น
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14. เอกสารการเงิน ต้องใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุจํานวนเงิน แปลงค่าเงินเป็ นสกุลเงินแคนาดา และ
Statement ย้อนหลัง 4 เดือน (โดย update ยอดเงินคงเหลือล่าสุด ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) เป็ นบัญชีฝากประจํา / บัญชีออมทรัพย์
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 บัญชี หรือหลายบัญชี ได้
- เงินฝากประเภทอื่นๆที่ใช้ได้ เช่น สลากธนาคาร ที่ซื้อมาแล้วมากกว่า 4 เดือน ขอจดหมายรับรองจากธนาคาร และถ่ายสำเนาสลาก
ธนาคาร, เงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ (หุ้นในสหกรณ์ใช้ไม่ได้)กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี
ก็ทำแยกแต่ละบัญชี
- ยอดเงินที่ต้องแสดงจะแตกต่างกันไปตามค่าเล่าเรียน ระยะเวลาที่เรียน เมืองที่ไป
- กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็ นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็ นญาติด้วย (เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด
ลำดับญาติ ไม่จําเป็ นต้องนามสกุลเดียวกัน) และมีจดหมาย Sponsor Letter จากเจ้าของบัญชี
15. หลักทรัพย์อื่นๆ ยื่นเพิ่มเติมด้วย สถานทูตมีช่องให้แนบเพิ่มโดยเฉพาะ เช่น สําเนาโฉนดที่ดิน หุ้น กองทุน ทะเบียนรถยนต์ เป็ นต้น
(ไม่เป็ น เอกสารบังคับ)
16. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า แบบฟอร์มรายละเอียดครอบครัว และใบมอบอำนาจ
17. ที่อยู่ เบอร์โทร e-mail ของผู้เดินทาง
18. กรณีผู้เดินทาง มีครอบครัว (สามีภรรยาที่จดทะเบียน สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน /ลูกทุกคน) ต้องแจ้งรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว
ทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปด้วย ดังนี้ ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปี เกิด / ที่ิอยู่ปั จจุบัน / สถานะการสมรส/อาชีพ
19. รายชื่อ พ่อ แม่ พี่ น้องทุกคน ดังนี้ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด / ที่อยู่ปั จจุบัน/สถานะการสมรส/อาชีพ หากเสียชีวิตแล้ว ให้ระบุ เดือน ปี
ที่เสียชีวิต
20. หนังสือรับรองความประพฤติ
21. ใบตอบรับเข้าเรียน Acceptance Letter และใบเสร็จที่ชำระค่าเรียน
22. ผลตรวจสุขภาพ Upfront Medical Exam
23. จดหมายแนะนำตัว เพื่ออธิบายประวัติการเรียน การทำงาน วัตถุประสงค์ที่ไปศึกษาต่อ และเป้ าหมายหลังจบการศึกษา
24. ไฟล์รูปถ่ายล่าสุด JPEG ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 mm X 45 mm จำนวน 2 ใบ ต้องเห็นใบหน้าอยู่กึ่งกลางรูป เห็นภาพตั้งแต่ศีรษะ
เห็นหัวไหล่บน ต้องไม่สวมหมวก
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กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มใบสมัครทุกแบบฟอร์ม
2. แบบฟอร์ม Custodian Declaration เซ็นโดยผู้ปกครองตามกฎหมายที่เมืองไทย ทุกคนต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และในแบบฟอร์มเดียวกัน
ผู้รับมอบอำนาจที่จะเป็ นผู้ปกครองบุตรที่แคนาดา เช่น เจ้าหน้าที่โรงเรียน ต้องเซ็นรับรอง และมี Notary Public เซ็นรับรองเช่นเดียวกัน
3. สําเนาใบเกิด
4. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย Parental Affidavit ยินยอมให้
เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจที่แคนาดาเพื่อดูแลบุตรของท่าน
5. สําเนาพาสปอร์ต หรือสําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมายทุกท่าน
6. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับผู้ปกครองตามกฎหมาย 1 ท่าน หากมีผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางด้วย ต้องมีจดหมายยินยอมจาก
ผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทาง ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ปกครองตามกฎหมายทั้ง 2 ท่าน
7. ถ้าผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ให้ยื่นสําเนาใบมรณบัตร
8. เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย ที่ระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตร เช่น คำสั่งศาล เอกสารท้ายใบหย่า ใบคำร้องจากอำเภอระบุว่ามีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตร
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

source:https://www.adwise-edu.com/visa-student-canada
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สถานทูตแคนาดาในกรุงเทพมหานคร
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม
990 ถนนพระราม 4
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 (0) 2636-0540
โทรสาร:+66 (0) 2636-0566
อีเมลล์: bngkk@international.gc.ca
เวปไซต์: www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/
เวลาทำการ:
จันทร์-พฤหัสบดี: 07:30 - 16:15 น.
ศุกร์: 07:30 - 13:00 น.
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา
180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2
Tel. 1 (613) 722-4444
Fax. 1 (613) 722-6624
E-mail:
General Enquiries contact@thaiembassy.ca
Consular Enquiries consular@thaiembassy.ca
Website: www.thaiembassy.ca
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
1040 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia V6Z 2R9
Tel. 1 (604) 687-1143
Fax. 1 (604) 687-4434
E-mail: info@thaiconsulatevancouver.ca
Website: http://www.thaiconsulatevancouver.ca
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แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศแคนาดา
https://ottawa.thaiembassy.org/th/index

ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/studycanada.html

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อแคนาดา
https://www.educanada.ca/index.aspx?lang=eng

ข้อมูลมหาวิทยาลัย
https://www.universitystudy.ca/

