
โครงการการศ กึษาภาคฤดรูอ้นกอ่น
ศ กึษาตอ่ในระดบัมหาว ทิยาลยัส ำาหรบั
นกัศ กึษาระดบัมธัยมศ กึษาตอนปลาย
ท ี ่UBC โครงการผ ูน้ ำาในอนาคตของโลก นกัศ กึษาระดบัมธัยมศ กึษา
ตอนปลายท ีม่ อีาย ุ15-18 ป  ีสามารถส มัผสัช วี ติในมหาว ทิยาลยัช ั น้นำา
ได  ้นกัศ กึษาจะไดค้น้พบส ิง่ท ีช่อบและสนใจ พบเพ ือ่น ๆ ท ีม่าจากท ั ว่
โลก และพฒันาทกัษะท ีค่วรม เีพ ือ่อนาคตของตน

โครงการผ ูน้ ำาในอนาคตของโลก UBC เป น็โครงการก จิกรรม รวมตาราง
เร ยีน การประชมุเช งิปฏ บิตั กิารภาคการศ กึษาขอ้สารสนเทศและตาราง
ปฏ ทิ นิหลงัเล กิเร ยีนและก จิกรรมวนัหยดุสดุส ปัดาหเ์ตม็รปูแบบ

วนัท ีข่องภาคการศกึษา ป  ีพ.ศ. 2562 
วนัอาท ติยท์ ี  ่30 ม ถินุายน - วนัเสารท์ ี  ่13 กรกฎาคม 2562
วนัอาท ติยท์ ี  ่14 กรกฎาคม – วนัเสารท์ ี  ่27 กรกฎาคม 2562
วนัอาท ติยท์ ี  ่28 กรกฎาคม – วนัเสารท์ ี  ่10 ส งิหาคม 2562

ไฮไลทข์องโครงการ
•  โครงการผ ูน้ ำาในอนาคตของโลก UBC เป น็โครงการท ีเ่ป น็ทางการของ UBC 

•  นกัศ กึษาเล อืกเร ยีนจากหลกัสตูรว ชิาการและหลกัสตูรภาษาองักฤษ

•  หลกัสตูรดา้นว ชิาการสอนโดยศาสตราจารยแ์ละครผู ูส้อนของ UBC

•  หลกัสตูรภาษาองักฤษสอนโดยครผู ูส้อนจากสถาบนัภาษาองักฤษท ี ่
ม ชี ือ่เส ยีงของ UBC

•  หลกัสตูรผ ูน้ ำาในอนาคตของโลก UBC สามารถควบรวมกนัเป น็โครงการ
ส ีถ่ งึหกส ปัดาห์

•  นกัศ กึษาสามารถพำานกัอย ูท่ ีห่อพกันกัศ กึษา UBC และใชช้ วี ติใน
มหาว ทิยาลยัไดเ้ตม็รปูแบบหร อืเด นิทางมาเร ยีนทกุวนั

ทำาไมตอ้งเร ยีนภาษาองักฤษผ ูน้ ำาใน
อนาคตของโลกโดย UBC
ในป  ีพ.ศ. 2561 ผ ูน้ ำาในอนาคตของโลกโดย UBC ไดร้ บันกัศ กึษากวา่ 
760 คนจากกวา่ 45 ประเทศ นกัเร ยีนตา่งชาต ทิ ีล่งทะเบ ยีนเร ยีนภาษา
องักฤษจะไดพ้บปะและร ูจ้กักบันกัเร ยีนท ีพ่ดูภาษาองักฤษจากท ั ว่
ประเทศแคนาดาและท ั ว่โลก

นกัศ กึษาผ ูน้ ำาในอนาคตของโลกภาษาองักฤษโดย UBC ทกุคนม ี
สว่นรว่มในก จิกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมเชน่เด ยีวกบันกัเร ยีนท ี ่
พดูภาษาองักฤษท ีเ่ขา้เร ยีนในหลกัสตูร ตวัเล อืกท ีอ่ย ูอ่าศยัชว่ยให ้
นกัศ กึษาภาษาองักฤษสามารถม โีอกาสปฏสิ มัพนัธก์บันกัเร ยีนท ีพ่ดู
ภาษาองักฤษจากประเทศแคนาดาและประเทศอ ืน่ ๆ ไดม้ากข ึน้ ทำาให ้
นกัศ กึษาตา่งชาต ไิดร้ บัประสบการณช์ วี ติมหาว ทิยาลยัในประเทศ
แคนาดาอยา่งแทจ้ร งิ. 

ทำาไมตอ้ง UBC
แคนาดาไดร้ บัการยอมร บัวา่เป น็ประเทศท ีม่ มีาตรฐานการศ กึษาท ีด่ ี
ท ีส่ดุประเทศหน ึง่ในอนัดบัตน้ ๆของมหาว ทิยาลยัรฐั 20 แหง่ท ั ว่โลก 
รวมถ งึ UBC ดว้ย โดย UBC ม ชี ือ่เส ยีงทางดา้นว ทิยาเขตท ีส่วยงาม
และสถานท ีน่า่ท ึง่
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เล อืกจากหลกัสตูรระดบัมหาว ทิยาลยั
มากกวา่ 30 หลกัสตูร
นกัศ กึษาจะไดร้ บัการพฒันาทกัษะดา้นการศ กึษา ความส มัพนัธร์ะหวา่ง
ระหวา่งบคุคล ความเป น็ผ ูน้ ำา และการฝ กึอบรมเช งิปฏ บิตั กิารตา่ง ๆ ท ี ่
สอนโดยศาสตาจารยแ์ละครผู ูส้อน UBC 

หลกัสตูรการศ กึษาของเราม :ี

•  หลกัสตูรผ ูบ้ร โิภคและการบร โิภค: มมุมองท ั ว่โลก

•  หลกัสตูรผ ูป้ระกอบการส ือ่ด จิ ทิลั

•  หลกัสตูรน ติ มิานษุยว ทิยา: ระบกุารเส ยีช วี ติ

•  หลกัสตูรแนะนำาดา้นว ศิวกรรม

•  หลกัสตูรจ ติว ทิยาสขุภาพ: ซ ึง่ประกอบดว้ยจ ติว ทิยาและการแพทย ์

•  หลกัสตูรการเม อืง เศรษฐก จิ และการทตูในบร บิทท ั ว่โลก

เร ยีนร ูภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งรวดเร ว็และ
ด ผีา่นแนวค ดิระดบัโลก
นกัศ กึษาสามารถเพ ิม่ทกัษะในการพดู การอา่น และการเข ยีนเพ ือ่
เตร ยีมพรอ้มส ำาหร บัการเร ยีนในมหาว ทิยาลยั ช ั น้เร ยีนท ีต่ ืน่ตาต ืน่
ใจมุง่เนน้ไปท ีเ่หตกุารณป์ จัจบุนั จะชว่ยใหน้กัเร ยีนสามารถใชภ้าษา
องักฤษไดค้ลอ่งและถกูตอ้ง

หลกัสตูรของเราม :ี

•  พลเม อืงโลกและการส ือ่สารขา้มวฒันธรรม

•  ส ือ่และเทคโนโลย ี

•  ส ิง่แวดลอ้มและการเปล ีย่นแปลงสภาพภมู อิากาศ

•  IELTS (ขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษระดบันานาชาต )ิ 
เตร ยีมสอบทางว ชิาการ

การรบัและการลงทะเบ ยีน
จะเร ิม่เป ดิการลงทะเบ ยีนในวนัท ี  ่8 มกราคม พ.ศ. 2562 
นกัศ กึษาจะตอ้งม อีายตุ ั ง้แต ่15 ถ งึ 18 ป กีอ่นวนัเร ิม่เร ยีนหลกัสตูร

ส ำาหรบัหลกัสตูรการศ กึษา แนะนำาใหน้กัศ กึษาตอ้งม ขี ั น้ต่ ำา:

•  คะแนน GPA (เกรดเฉล ีย่) เทา่กบั 78% หร อืเท ยีบเทา่ นกัศ กึษา
ตอ้งแสดงผลการศ กึษาลา่สดุของโรงเร ยีนหร อืหลกัฐานทางการศ กึษา

•  คะแนน IELTS (ขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษระดบั
นานาชาต )ิ ไดค้ะแนน 6.0 หร อืเท ยีบเทา่ 

•  TOEFL (การทดสอบวดัความร ู้ในภาษาองักฤษตามมาตรฐานของ
ภาษาองักฤษอเมร กินั) ทดสอบผา่นทางอ นิเทอรเ์นต็คะแนน 80 
หร อืเท ยีบเทา่ 

ส ำาหรบัหลกัสตูรภาษาองักฤษ แนะนำานกัศ กึษาใหม้ ขี ั น้ต่ ำา:

•  คะแนน GPA (เกรดเฉล ีย่) ไดค้ะแนน 78% หร อืเท ยีบเทา่ นกัศ กึษา
ตอ้งแสดงผลการศ กึษาลา่สดุของโรงเร ยีนหร อืหลกัฐานทางการศ กึษา

•  คะแนน IELTS (ขอ้สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษระดบั
นานาชาต )ิ ไดค้ะแนน 5.0 หร อืเท ยีบเทา่ 

•  TOEFL (การทดสอบวดัความร ู้ในภาษาองักฤษตามมาตรฐาน
ของภาษาองักฤษอเมร กินั) ทดสอบทางอ นิเทอรเ์นต็ไดค้ะแนน  
60 หร อืเท ยีบเทา่

หมายเหตเุก ีย่วกบัขอ้กำาหนดทางภาษา: ขอ้กำาหนดความร ูภ้าษา
องักฤษเพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่นกัศ กึษาสามารถม สีว่นรว่มและไดร้ บัประโยชน์
อยา่งเตม็ท ีจ่ากหลกัสตูร ไมต่อ้งม กีารประเม นิตนเองของนกัศ กึษาใน
การแสดงความสามารถทางภาษาองักฤษ แตถ่า้นกัศ กึษาไมส่ามารถเขา้
รว่มเร ยีนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธ ภิาพ จะใหน้กัศ กึษาเขา้ร บั
การเร ยีนในหลกัสตูรภาษาองักฤษ.

คา่เลา่ร ยีน
คา่เลา่เร ยีนท ัง้หมดเป น็เง นิดอลลารแ์คนาดา (CAD) และอาจม กีาร
เปล ีย่นแปลง.

นกัศ กึษาชาวแคนาดา (รวมถ งึผ ูย้า้ยถ ิน่ฐานเขา้ประเทศ)

ตวัเล อืกท ี ่
อย ูอ่าศยั

3,045 ดอลลารแ์คนาดา (CAD) ส ำาหรบั
หลกัสตูรสองส ปัดาหห์น ึง่หลกัสตูรรวมถ งึ
บร กิารร บัและสง่สนามบ นิ ท ีพ่กัในท ีพ่กัของ
มหาว ทิยาลยั UBC (หอ้งพกัเด ีย่ว) อาหารสามม ือ้
ตอ่วนัในมหาว ทิยาลยั การฝ กึอบรม และก จิกรรม
กลุม่ท ั ง้หมด ม ปีระกนัสขุภาพทอ้งถ ิน่ส ำาหร บั
นกัศ กึษาชาวแคนาดาท ีเ่ด นิทางมาจากตา่งประเทศ

ตวัเล อืกใน
การเด นิทาง

1,600 ดอลลารแ์คนาดา (CAD) ส ำาหรบัหลกัสตูร
สองส ปัดาหห์น ึง่หลกัสตูร รวมถ งึการฝ กึอบรมภาค
บา่ยและก จิกรรมเพ ือ่สงัคมกลุม่ต ั ง้แตเ่วลา 13.00 
น. ถ งึ 17.00 น. วนัจนัทรถ์ งึวนัศกุร  ์ม บีร กิารอาหาร
กลางวนัต ั ง้แตว่นัจนัทรถ์ งึวนัศกุร  ์รวมท ัง้อาหารเย น็
ในวนัศกุร  ์นอกจากน ี  ้ยงัม กี จิกรรมพ เิศษในชว่งเย น็
วนัศกุร  ์ม ปีระกนัสขุภาพส ำาหร บันกัเร ยีนชาวแคนาดา
ท ีเ่ด นิทางมาจากตา่งประเทศ

นกัเร ยีนตา่งชาต ิ

ตวัเล อืกท ี ่
อย ูอ่าศยั

4,095 ดอลลารแ์คนาดา (CAD) ส ำาหรบัหลกัสตูร
สองส ปัดาหห์น ึง่หลกัสตูร ส ปัดาหร์วมถ งึบร กิาร
ร บัและสง่สนามบ นิ ท ีพ่กัในท ีพ่กัของมหาว ทิยาลยั 
UBC (หอ้งพกัเด ีย่ว) อาหารสามม ือ้ตอ่วนัใน
มหาว ทิยาลยั การฝ กึอบรมและก จิกรรมกลุม่ท ั ง้หมด 
ม ปีระกนัสขุภาพส ำาหร บันกัศ กึษาตา่งชาต ิ

ตวัเล อืกใน
การเด นิทาง

2,650 ดอลลารแ์คนาดา (CAD) ส ำาหรบั
หลกัสตูรสองส ปัดาหห์น ึง่หลกัสตูร รวมถ งึการ
ฝ กึอบรมภาคบา่ยและก จิกรรมกลุม่นำาต ั ง้แตเ่วลา 
13.00 น. ถ งึ 17.00 น. วนัจนัทรถ์ งึวนัศกุร  ์ม ี
บร กิารอาหารกลางวนัต ั ง้แตว่นัจนัทรถ์ งึวนัศกุร  ์รวม
ท ัง้อาหารเย น็ในวนัศกุร  ์นอกจากน ี  ้ยงัม กี จิกรรม
พ เิศษในชว่งเย น็วนัศกุร  ์ม ปีระกนัสขุภาพส ำาหร บั
นกัเร ยีนชาวแคนาดาท ีเ่ด นิทางมาจากตา่งประเทศ
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For more information 

exl.ubc.ca/fgl-ubc 

+1 604 822 1444


