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โปรแกรมประกำศนียบัตรภำษำอังกฤษ
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University of Guelph เป็ นสถาบันการศึกษาที่นานาชาติให้การยอมรับ ทั้งคุณภาพและชื่อเสี ยง มีนกั เรี ยนในระดับปริ ญญาตรี

ประมาณ 18,300 คน บัณทิตศึกษาประมาณ 2,000 คน (นักเรี ยนนานาชาติประมาณ 800 คน นักเรี ยนที่เรี ยนโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ประมาณ 230 คน) มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับให้เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพโดยรวม
รวมทั้งการเป็ นผูน้ าทางด้านนวัตกรรม และการผลิตผูน้ าในอนาคต วารสาร Globe and Mail จัดอันดับให้ University of
Guelph อยูร่ ะดับสูงในด้านความพึงพอใจของนักเรี ยน

กวัฟล์ (Guelph) ตั้งอยู่ที่ไหน

กวัฟล์ห่างจากสนามบิน Toronto-Pearson International Airport ประมาณ 40 นาที และห่างจากเมืองโตรอนโต้ ประมาณ 1
ชัว่ โมง ห่างจากน้ าตกไนแองการาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ งโดยรถยนต์หรื อรถประจาทาง

ทำไมควรจะเลือกกวัฟล์

กวัฟล์เป็ นเมืองเล็กๆ ประชากร 123,000 คน ตั้งอยูใ่ กล้กบั เมืองโตรอนโต้ เป็ นเมืองที่ปลอดภัย สวย สะอาด กระตุน้ การพัฒนาทาง
ปัญญา และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เมื่อไม่นานมานี้ กวัฟล์ได้ถูกจัดอันดับให้เป็ นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในแคนาดา และเนื่องจากกวัฟล์
ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก จึงเป็ นสถานที่ที่ดีสาหรับการเรี ยนภาษา มีอาหารหลากหลายให้เลือกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
กำรเดินทำงในเมืองกวัฟล์
มีบริ การรถโดยสารประจาทางสาธารณะ และ แทกซี่ (24 ชัว่ โมง) เมืองกวัฟล์เป็ นเมืองที่สนับสนุ นให้ใช้จกั รยานและเดิน นักเรี ยนจะ
ได้รับตัว๋ รถโดยสารเป็ นรายเดือนฟรี
โปรแกรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิ ภาพสูงเพื่อเตรี ยมนักเรี ยนเข้าศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ทกั ษะทางภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมทั้งทักษะอื่นๆ ที่จะพาให้นกั เรี ยนพัฒนาความรู ้
ความเข้าใจ ความสามารถ และประสบความสาเร็ จในการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรนี้จะสอนหลักการคิดวิเคราะห์ ทางาน
กลุ่มและรู ้จกั การค้นหาข้อมูล การเขียนเรี ยงความและการนาเสนอ

พิสูจน์ แล้วว่ ำประสบควำมสำเร็จในกำรศึกษำต่ อ

การศึกษาวิจยั ชี้ให้เห็นว่านักเรี ยนที่สาเร็ จจากหลักสูตรระดับสูงในโครงการภาษานี้ ได้คะแนน B หรื อสูงกว่าเมื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อบัณทิตศึกษาใน University of Guelph ชี้วา่ นักเรี ยนที่สาเร็ จหลักหลักสูตรมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็ จ

กำรเข้ ำศึกษำต่ อใน University of Guelph

รับประกันเข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี การพาณิ ชยการ
รับประกันเข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์

รับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
ถ้ ำนักเรียนสำเร็จหลักสู ตรระดับสูงในโครงการภาษาก็จะมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ University of Guelph, Wilfrid
Laurier University และ University of Guelph-Humber โดยไม่จาเป็ นต้องสอบ TOEFL หรื อ IELTS เพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ทางอีเมลล์หรื อเวปไซต์



ระดับ





เข้าเรี ยน 25 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
1วิชา: การฟัง •การพูด •การอ่าน •การเขียน •หลักไวยากรณ์
ฝึ กพูด 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
Buddy Program

วันทีเ่ ริ่มต้ นโปรแกรม 2017*
ฤดูหนาว 2017
4 มกราคม
2 มีนาคม

ฤดูร้อน 2017
3 พฤษภาคม
28 มิถุนายน

ฤดูใบไม้ ร่วง 2017
30 สิ งหาคม
25 ตุลาคม

* กรุ ณาจัดให้มาถึง 1 ถึง 2 วันก่อนวันเริ่ มต้นโปรแกรม

เงือ่ นไขก่อนเข้ าเรียน







อายุ 18 ปี ขึ้นไป
อายุ 17 ปี และมีผปู ้ กครองเป็ นชาวแคนาดา
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยม
มีคะแนนเฉลี่ยที่ดีในระดับมัธยม
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยูร่ ะดับนึง
มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

elpguelph.ca

ทีพ่ กั

พักกับครอบครัวชาวแคนาดา (Homestay)
การพักกับครอบครัวชาวแคนาดาช่วยให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและย้ ากับสิ่ งที่เรี ยนในห้องเรี ยน การพักอาศัย
กับครอบครัวเจ้าของภาษาจะช่วยให้ภาษาของนักเรี ยนดีข้ ึน ค่าใช้จ่ายของโฮมสเตย์อยูท่ ี่ $750 ต่อเดือน รวมห้องส่วนตัวพร้อมเฟอรนิ
เจอร์และอาหารสามมื้อ ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยอยูอ่ ย่างน้อย 8 สัปดาห์
การพักหอในมหาวิทยาลัย (Residence)
นักเรี ยนสามารถอาศัยอยูใ่ นหอพักภายในมหาวิทยาลัยได้ หอในส่วนใหญ่เป็ นแบบห้องน้ ารวม สามารถซื้อแผนอาหารเพิ่มเติมได้
ค่าใช้จ่ายประมาณ $700 ต่อเดือน (ระหว่าง พฤษภาคมถึงสิ งหาคม) กรุ ณาตรวจสอบราคาสาหรับ ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวในเวป
ไซต์ของเรา
ตัวเลือกทีอ่ ยู่อาศัย

ราคา

ห้ อง

พักกับครอบครัวชาว
แคนาดา

$800 ต่อเดือน

ค่ าธรรมเนียมการสมัคร
โฮมสเตย์

$300

วิทยาเขต Residence

$700 ต่อเดือน

ส่ วนตัว

# อาหาร
3

ที่ใช้ร่วมกัน





0



รำยจ่ ำยต่ ำงๆ (เหรียญแคนำดำ)
รายการ
ค่ าการสมัคร

7 สั ปดาห์

(1 ระดับ)

14 สั ปดาห์ (2 ระดับ)

$ 150

$ 150

ค่ าเล่ าเรียน

$2200

$4280

ค่ าบริการต่ างๆ

$ 500

$ 650

ค่ าหนังสื อ

$ 250

$ 250-$500

ค่ าประกันสุ ขภาพ

$ 110

$ 220

พบปะกับนักเรียนชาวแคนาดา
พบปะกับนักเรียนชำวแคนำดำ
นักเรี ยนสามารถจัดเวลาเพื่อฝึ กพูดกับเพื่อนนักเรี ยนที่เป็ นเจ้าของภาษาได้ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน
กิจกรรมระหว่ ำงศึกษำ
นักเรี ยนสามารถเข้าร่ วมในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบชาวแคนาดา กิจกรรมที่มีจดั ทุกๆเทอม
ได้แก่ ท่องเที่ยวเมืองโตรอนโต้ น้ าตกไนแองการ่ า ชาวเมโนไนท์ (ผูน้ บั ถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีชีวติ เรี ยบง่าย) และ พื้นที่อนุรักษ์
ต่างๆ กิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และกิจกรรมสังคม
ประกันสุ ขภำพ
ประกันสุ ขภาพเป็ นข้อบังคับสาหรับนักเรี ยนทุกคนในมหาวิทยาลัย ประกันจะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณก้าวสู่ประเทศแคนาดา ค่าใช้จ่าย
สาหรับประกันคือ $200 ต่อเทอมการศึกษา (4 เดือน) 14 สัปดาห์
บริกำรอืน่ ๆสำหรับนักเรียน

กีฬาและค่าสถานที่อื่นๆ

อีเมลล์มหาวิทยาลัย

อินเตอร์เน็ท

สิ ทธิ์ ในการใช้คอมพิวเตอร์กว่า 1000 เครื่ องใน มหาวิทยาลัย

แนะแนวศึกษาต่อและการสมัครเข้าเรี ยนต่อใน มหาวิทยาลัย

สมาชิกห้องสมุด

แนะแนวนักเรี ยนนานาชาติ – ต่ออายุวีซ่า

การใช้บริ การหน่วยสุ ขภาพ

สนำมบินทีจ่ ะเดินทำง
สนามบิน Toronto-Pearson International Airport
กำรเดินทำงจำกสนำมบินสู่ เมืองกวัฟล์
นักเรี ยนสามารถเดินทางด้วยบริ การจากสนามบิน Red Car Service ที่: www.redcarservice.ca

English Language Programs
University of Guelph
160 Johnston Hall
Guelph, Ontario
N1G 2W1 CANADA

อีเมลล์
esl@uoguelph.ca

เวป
www.elpguelph.ca
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