
โปรแกรมภาคฤดูร้อนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมอาย 15-18 ปี 
ในโปรแกรมผู้นำาระดับโลกแห่งอนาคตของ UBC นักเรียนมัธยม
สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมนักเรียน
จะได้รับโอกาสในการค้นหาความชื่นชอบและความสนใจ ทำาความ
รู้จักกับเพื่อนๆจากแคนาดาและทั่วโลก ตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำาเป็น
สำาหรับพวกเขาในอนาคต.

โปรแกรมผู้นำาระดับโลกแห่งอนาคตของ UBC ผนวกรวมชั้นเรียน  
เวิร์กช็อป คาบเรียนการให้ข้อมูลความรู้ และปฏิทินกิจกรรมที่ครบครัน
ทั้งในช่วงหลังเลิกเรียนและช่วงสุดสัปดาห์

หนึ่งมหาวิทยาลัย สองวิทยาเขต สองรสชาติของ
ประสบการณ์
หลักสูตรผู้นำาระดับโลกแห่งอนาคตของ UBC จัดขึ้นที่ UBC 
แวนคูเวอร์ และ UBC เมืองโอคานากัน นักเรียนสามารถเข้าเรียน
หลักสูตรได้ที่วิทยาเขตแห่งใดแห่งหนึ่งหรือทั้งสองแห่ง ในขณะที่
หลักสูตรที่ผสมผสานกันช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับวิทยาเขตและ
เมืองทั้งสองแห่งที่มีความสวยงาม และแตกต่างกันมากในขณะเดียวกัน

วิทยาเขตแวนคูเวอร์ของ UBC อยู่ห่างจากย่านใจกลางเมือง
แวนคูเวอร์เพียง 30 นาที ทำาเลที่ตั้งที่สวยงามนี้ เป็นสิ่งที่ต้องไม่พลาด
สำาหรับผู้มาเยือนเมืองแห่งนี้ ที่มีภูเขาบรรจบกับมหาสมุทรและมี
ทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจ อยู่แวดล้อมตัวคุณในทุกมุมมอง

วิทยาเขตโอคานากันอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์ในเคโลว์น่า เป็นเวลาห้า
ชั่วโมงของการเดินทาง ที่แห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อันอบอุ่น
ท่ามกลางหุบเขาโอคานากันที่สวยงามของบริติชโคลัมเบีย

เหตุใดจึงต้องเป็น UBC
The University of British Columbia (UBC) เป็นศูนย์การเรียนการ
สอนและการวิจัยระดับโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุด
ยอดมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่งของโลก และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้รับ
การยกย่อง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดของ
ทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย

วันที่ของระยะเวลาการเรียนประจำาปี พ.ศ. 
2563
แต่ละหลักสูตรในผู้นำาระดับโลกแห่งอนาคตของ UBC มีระยะเวลา
ดำาเนินการสองสัปดาห์ตามวันที่ของระยะเวลาการเรียนดังต่อไปนี้ 
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร ณ วิทยาเขต
แห่งใดแห่งหนึ่งหรือทั้งสองวิทยาเขตในระหว่างการเรียนรู้ใน
โปรแกรมที่ใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์นี้

1. วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม  
 (UBC แวนคูเวอร์ หรือ UBC โอคานากัน)

2. วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม  
 (UBC แวนคูเวอร์)

3. วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม  
 (UBC แวนคูเวอร์)

เลือกเรียนหลักสูตรทางวิชาการที่มีมากกว่า  
30 หลักสูตร
นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความเป็นผู้นำา ในหลักสูตรและเวิร์กช็อปต่างๆ ที่สอน
โดยคณาจารย์ และผู้สอนของ UBC

เรื่องที่เรียน ได้แก่:
• ธุรกิจ 

• วัฒนธรรมและสังคม

• โลก สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน

• วิศวกรรมและเทคโนโลยี

นอกจากนี้ เรายังนำาเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการ
ต่างๆ ให้เลือกสรรเพื่อส่งเสริมความคล่องและความแม่นยำาในการ
ใช้ภาษา นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันกับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษซึ่งลง
ทะเบียนเรียนในหลักสูตรทางวิชาการ

เวิร์กช็อปการเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย
• การจัดทำาใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น

• การพูดด้วยความมั่นใจและการสร้างเครือข่ายในบริบททาง  
 วิชาการ

• อิมแพค: องค์ประกอบสามประการไปสู่ความสำาเร็จในระดับ  
 มหาวิทยาลัย (และวิธีการโน้มน้าวผู้ปกครองของคุณ)
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• สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

• ประวัติศาสตร์ กฎหมาย และการเมือง

• สื่อและวิจิตรศิลป์

• จิตวิทยาและปรัชญา



ไฮไลต์ของโปรแกรม
• ผู้นำาระดับโลกแห่งอนาคตของ UBC เป็นโปรแกรมอย่างเป็น  
 ทางการของ UBC

• หลักสูตรสอนโดยคณาจารย์และผู้สอนของ UBC

• หลักสูตรเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์สามารถเลือกเรียน จัดเป็น  
 โปรแกรมสี่ถึงหกสัปดาห์ ณ วิทยาเขตแห่งเดียว หรือทั้งสองแห่ง

• นักเรียนสามารถพักในที่พักนักศึกษาของ UBC ภายในวิทยาเขต 
 และสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้  
 อย่างเต็มที่หรือเดินทางมาเรียนเองทุกวัน

การรับเข้าเรียนและการลงทะเบียน
มีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนต้อง
มีอายุ 15-18 ปี ในวันที่เริ่มต้นหลักสูตร หรือก่อนหน้านั้น

สำาหรับหลักสูตรทางวิชาการ แนะนำาให้นักเรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ัขั้นต่ำาดังต่อไปนี้:

•  คะแนน GPA (เกรดเฉลี่ย) เท่ากับ 78% หรือเทียบเท่า นักเรียน
จำาเป็นต้องแสดงหลักฐานประกอบเป็นใบรายงาน ผลการเรียน
หรือใบรับรองผลการศึกษาล่าสุด

•  คะแนน IELTS (International English Language Testing 
System) เท่ากับ 6.0 หรือเทียบเท่า, คะแนน TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) ที่ได้จากการทำาการทดสอบ
บนอินเทอร์เน็ตเท่ากับ 80 หรือเทียบเท่า

สำาหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ แนะนำาให้นักเรียนมีคุณสมบัติ ตรง
ตามเกณฑ์ัขั้นต่ำาดังต่อไปนี้:้

•  คะแนน GPA (เกรดเฉลี่ย) เท่ากับ 78% หรือเทียบเท่า นักเรียน
จำาเป็นต้องแสดงหลักฐานประกอบเป็นใบรายงานผลการเรียน
หรือใบรับรองผลการศึกษาล่าสุด

•  คะแนน IELTS (International English Language Testing 
System) เท่ากับ 5.0 หรือเทียบเท่า, คะแนน TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) ที่ได้จากการทำาการทดสอบ
บนอินเทอร์เน็ตเท่ากับ 60 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อกำาหนดด้านภาษา: นักเรียนไม่จำาเป็นต้อง
ทำาการประเมินตนเองเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดง ความสามารถทาง
ด้านภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนไม่สามารถมีส่วนร่วม
ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้รับ
การจัดให้เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมของโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดคิดเป็นเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) และอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ การเดินทางระหว่างวิทยาเขตรวมอยู่แล้วในค่า
ธรรมเนียมโปรแกรมสำาหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
เซสชัน 1 ที่ UBC โอคานากัน ร่วมกับหลักสูตรเซสชัน 2 ที่ UBC 
แวนคูเวอร์

นักเรียนชาวแคนาดา  
(รวมถึงผู้ที่ได้สถานะกรีนการ์ดแคนาดา - Landed Immigrant)

ทางเลือก
สำาหรับที่พัก

3,160 ดอลลาร ์ แคนาดา สำาหรับหลักสูตรเป็นเวลา
สองสัปดาห์หนึ่งหลักสูตร รวมทั้งบริการรับและส่ง
จากสนามบิน, ที่พักในวิทยาเขตของ UBC (หนึ่งที่), 
อาหารสาม (3) มื้อต่อวันในวิทยาเขต, เวิร์ก 
ช็อป และกิจกรรมกลุ่มทั้งหมด สำาหรับนักเรียนชาว
แคนาดาที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะมีการทำา
ประกันสุขภาพท้องถิ่นให้

ทางเลือก
สำาหรับผู้
เดินทาง
สัญจร

1,660 ดอลลาร ์ แคนาดา สำาหรับหลักสูตรเป็นเวลา
สองสัปดาห์หนึ่งหลักสูตร นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมยัง
ครอบคลุมเวิร์กช็อปยามบ่าย กิจกรรมทางสังคมในวัน
ธรรมดาระหว่างเวลา 13:00 น. - 17:00 น. และงาน
กิจกรรมพิเศษในทุกเย็นวันศุกร์ ระหว่างวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ จัดให้มีบริการอาหารเที่ยง และยังมีบริการ
อาหารเย็นในทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์แรก 
สำาหรับนักเรียนชาวแคนาดาที่เดินทางมาจากต่าง
ประเทศ จะมีการทำาประกันสุขภาพท้องถิ่นให้ 

นักเรียนนานาชาติ

ทางเลือก
สำาหรับที่พัก

4,250 ดอลลาร ์ แคนาดา สำาหรับหลักสูตรเป็นเวลา
สองสัปดาห์ หน ึ่งหลักสูตร รวมทั้งบริการรับและส่ง
จากสนามบิน, ที่พักในวิทยาเขตของ UBC (หนึ่งที่), 
อาหารสาม (3) มื้อต่อวันในวิทยาเขต, เวิร์กช็อป และ
กิจกรรมกลุ่มทั้งหมด สำาหรับนักเรียนนานาชาติที่จะมี
การทำาประกันสุขภาพสากลให้

ทางเลือก
สำาหรับผู้
เดินทาง
สัญจร

2,750 ดอลลาร์แคนาดา สำาหรับหลักสูตรเป็นเวลา
สองสัปดาหหนึ่งหลักสูตร นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมยัง
ครอบคลุมเวิร์กช็อปยามบ่าย กิจกรรมทางสังคมในวัน
ธรรมดาระหว่างเวลา 13:00 น. - 17:00 น. และงาน
กิจกรรมพิเศษในทุกเย็นวันศุกร์ ระหว่างวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ จัดให้มีบริการอาหารเที่ยง และยังมีบริการ
อาหารเย็นในทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์แรก 
สำาหรับนักเรียนชาวแคนาดาที่เดินทางมาจากต่าง
ประเทศจะมีการทำาประกันสุขภาพท้องถิ่นให้

หมู่คณะจาก
โรงเรียน

ผู้นำาระดับโลกแห่งอนาคตของ UBC ยังยินดี
ต้อนรับกลุ่มที่เป็นหมู่คณะจากโรงเรียนอีกด้วย 
โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

exl.ubc.ca/future
+1 604 822 1444
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