โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ( NZ )
ระยะเวลาประมาณ 9 สั ปดาห์
ช่ วงปิ ดภาคเรี ยนเดือนเมษายน 2563
โครงการเรี ยนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศนิ วซี แลนด์ เป็ นความร่ วมมือโดยตรงระหว่างโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับโรงเรี ยนมัธยมรัฐบาลของประเทศนิ วซี แลนด์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนไทยนาความรู้ ภาษาอังกฤษที่ร่ า
เรี ยนมาในชั้นเรี ยนไปใช้ในสถานการณ์จริ งกับเจ้าของภาษา ในประเทศที่สื่อสารภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ซึ่ งจะทาให้เยาวชนคุน้ เคยกับการ
ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเยาวชนจะได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้เยาวชนพักกับครอบครัวชาวนิ วซี แลนด์ มีเพื่อนเป็ น
ชาวนิวซี แลนด์ และประเทศอื่น เป็ นการฝึ กฝนเรี ยนรู้ ทกั ษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง การเข้าสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่น อีกทั้งเยาวชนได้พฒั นา
ทักษะด้านภาษาในสถานการณ์จริ งอย่างจริ งจังในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงทาให้สามารถพัฒนาทักษะด้านสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ
ที่ดี ซึ่ งนับว่าเป็ นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นเยาวชนยังได้เรี ยนรู้การพึ่งพาตนเอง มีความอดทน มัน่ ใจ และ
ได้ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่ งจากกิจกรรมดังกล่าวจะเป็ นการพัฒนาทักษะต่างๆ ทาให้เยาวชนได้ใช้ศกั ยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ยงั
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศในระยะยาวในอนาคตต่อไป
ประเทศนิวซี แลนด์เป็ นประเทศที่มีความปลอดภัย ภูมิประเทศสวยงาม ผูค้ นเป็ นมิตร อบอุ่น มีระบบการศึกษาที่เป็ นสากล จาก
ประสบการณ์ ก ารดาเนิ นงานด้านโครงการแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมในประเทศนิ ว ซี แลนด์มานานกว่า 20 ปี ผ่านกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมระยะ 3, 5 สัปดาห์ คณะเยาวชนยูซีอี ได้รับความต้อนรับจากชาวนิ วซี แลนด์อย่างอบอุ่น ความโอบอ้อมอารี และมีน้ าใจของ
ครอบครั ว อุปถัมภ์ชาวนิ วซี แลนด์ และความเป็ นกันเองจากเพื่ อ นเยาวชนชาวนิ ว ซี แลนด์ ทาให้เ ยาวชนไทยประทับใจ และประสบ
ความสาเร็ จในการทากิจกรรมเป็ นอย่างยิ่ง
กิจกรรม กิ จกรรมในต่างประเทศ เยาวชนจะพักกับครอบครัว Host Family ชาวนิ วซี แลนด์ที่มีความพร้ อมในการดูแลเยาวชน โดย
เยาวชนจะได้รับรายละเอี ยดครอบครั ว ก่ อนการเดิ นทาง เยาวชนจะมี บดั ดี้เ ป็ นเยาวชนนิ วซี แลนด์ และเข้าเรี ย นร่ วมในชั้นเรี ยนปกติ
(Normal Class) ในโรงเรี ยนมัธยมรั ฐบาลที่ได้ มาตรฐาน ระดับดีเยี่ยมของประเทศนิวซี แลนด์ โดยมีบัดดี้นั กเรี ยนชาวนิวซี แลนด์ คอยให้
คาปรึกษา กิ จกรรมจะเน้นเพื่อ ให้เยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ ง พร้ อ มๆ กับการเรี ยนรู้ ระบบการศึก ษาของ
ประเทศนิวซี แลนด์ นอกจากนั้นโรงเรี ยนต่างประเทศยังจัดให้มีกิจกรรมการทัศนศึกษา เพื่อเรี ยนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรี ยน เรี ยนรู้ โลก
กว้าง การเล่นกีฬา เป็ นต้น สาหรับในช่วงปิ ดเทอมเยาวชนอาจได้เข้าร่ วมแคมป์ ที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ หรื อเรี ยนภาษาอังกฤษ หรื ออาจทา
กิจกรรมร่ วมกับครอบครัว Host Family (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) เยาวชนไทยจะได้รับการดูแลเรื่ องอาหาร 3 มื้อ
การเดินทางไปกลับโรงเรี ยน และมีอาจารย์ ผู้ทรงคุ ณวุฒิชาวไทยเป็ นที่ปรึกษาโดยเดิน ทาง และอยู่ ร่วมกับเยาวชนตลอดการเข้ าร่ วม
โครงการฯ กิจกรรมของโครงการฯ คานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ ความปลอดภัย คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

กาหนดเวลาเดินทาง 14 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563 (โดยประมาณ) รับสมัครจานวน 20 คน
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาต้น และมัธยมปลาย อายุระหว่าง 12 – 19 ปี
2. สามารถสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และมีความตั้งใจในการไปเรี ยนรู้ ฝึ กฝน
3. มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
4. มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวร้ายแรง
5. มีความพร้อมทั้งสภาพร่ างกายและจิตใจสามารถใช้ชีวิตและเข้าร่ วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ดว้ ยตนเอง เป็ นเวลาตามกาหนด
ของโครงการฯ และสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้
ด้ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่างโครงการฯ กับองค์กรการศึ กษาประเทศนิ ว ซี แลนด์ ที่ ต้อ งการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและ
วิสยั ทัศน์ ของเยาวชนไทย โดยค่าใช้จ่ายเหมาะสม ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนจะชาระค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ากว่าราคาทัว่ ไปประมาณ 40,000 บาท
ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ จะคงมีค่าใช้ จ่ายดังนี้

ค่าใช้ จ่ายต่อคน 197,900 ค่าใช้ จ่าย (รวมอาหาร 3 มื้อ ที่พกั ธรรมเนียมการเรี ยน ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ )
ค่าใช้ จ่ายดังกล่ าวไม่ รวมค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าภาษีสนามบินขาออกกรุ งเทพฯ ธรรมเนียมน้ ามัน ภาษีสนามบินต่างประเทศ เบี้ยประกันภัย
การเดินทางทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ วงเงิ น 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนี ยมโครงการ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า (ขอวีซ่าเองได้)
รวมประมาณ 40,000 บ. (ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรื อหน่วยงานรับผิดชอบประกาศ) และไม่
รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
วิธีสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
1. สมัครโครงการเยาวชนยูซีอีฯ ณ ประเทศใดก็ได้ ณ ศูนย์สอบทัว่ ประเทศ โดยสามารถเลือกโครงการพิเศษประเทศ
นิวซี แลนด์ 9 สัปดาห์เพิ่มในใบสมัครโดยไม่ตอ้ งชาระค่าสมัครเพิ่มอีก
2. สมัครโดยตรงที่สานักงานเยาวชนยูซีอี โดยมาด้วยตนเอง หรื อผูป้ กครองมาแทน โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
2.1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน
2.2 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รู ป (รวมในใบสมัคร)
2.3 ใบแสดงผลการเรี ยนถึงเทอมที่ผา่ นมา
2.4 ค่าสมัคร 200 บ.
3. สมัครทางไปรษณีย์ นาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบและค่าสมัคร ส่งทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูโ่ ครงการฯ
กรณี ผสู้ มัครสอบส่วนกลาง (กทม.) เมื่อโครงการฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะจัดส่งรายละเอียดการสอบไปที่ e-mail ที่ระบุในใบ
สมัคร (โปรดกรอกให้ชดั เจน) และกรุ ณาโทรศัพท์สอบถามภายใน 3 วันหลังจากส่งใบสมัคร หากไม่โทรสอบถามถือว่าสละสิทธิ์ การสมัคร
รับสมัคร กรุงเทพฯ 5 – 28 ส.ค. 2562 ภูมิภาค 5 – 26 ส.ค. 2562
วันสอบ สอบร่ วมกับโครงการฯ 3 สัปดาห์ ( 1 ก.ย. 62 )
ประกาศผลสอบวันที่ 2 ต.ค. 2562
รายงานตัว : 2 – 11 ต.ค. 2562 (ผู้ที่ใช้ สิทธิ์การเป็ นศิษย์เก่า หรือเคยสอบผ่านUCE มาแล้ว รายงานตัวได้เลยโดยไม่ตอ้ งสอบอีก)
ขัน้ ตอนการรายงานตัว กรอกเอกสารชุดรายงานตัวให้ครบถ้วน ส่ ง EMS มาที่โครงการฯ พร้ อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา และเยาวชน โดยลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สูติบตั รเยาวชน (เยาวชนที่มีบตั รประจาตัวประชาชนแล้วแนบทั้งสาเนาบัตรและสาเนาสูติบตั ร กรณียงั ไม่มีบตั รประชาชนใช้
สาเนา สูติบตั รอย่างเดียว) โดยลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ทั้งบิดา, มารดา และเยาวชน 4. รู ปถ่าย (พื้นหลังสี ขาว) ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป
เมื่อโครงการฯ ได้รับเอกสารรายงานตัวเรี ยบร้อยแล้ว จะแจ้งรายละเอียดและขันตอนอื่นๆ ให้ทราบเป็ นลาดับต่อไป

กาหนดการทั่วไป
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จะได้รับเสื้ อยูซีอี โดยจะต้องสวมใส่ ในวันเดินทางไป และกลับจากต่างประเทศ
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องปฐมนิเทศก่อนเดินทางตามวันเวลาและสถานที่ที่โครงการกาหนด
- โครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผูผ้ า่ นการคัดเลือกที่ยนื ยันการเดินทางกับทางโครงการฯ แล้ว หากมีการสละสิ ทธิไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ยนื ยันการเดินทางนั้น
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ที่ผา่ นการประประเมินจะได้รับใบประกาศนี ยบัตรจากสถานศึกษาต่างประเทศ และประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
โดยจะส่ งกลับไปยังเยาวชนหลังจากเยาวชนเดินทางกลับจากต่างประเทศประมาณ 4 สัปดาห์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผูส้ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE )
98 / 234 ซ. 17 เพฟ รังสิ ต (Pave Rangsit) หมู่ 4 ถ. รังสิ ต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 08 1250 0615, 08 1250 0616, 08 1250 0617
หรื อ Download ใบสมัครได้ที่ website http://www.uce2012.com, www.facebook/ucethailand
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ชื่อสถานที่ทางาน............................................................................โทรศัพท์.....................................…......... Mobile…...…….……….….
ชื่อมารดา.....................................................................อายุ...............ปี อาชีพ........................…............ ตาแหน่ง..........................................
ชื่อสถานที่ทางาน.................................................................โทรศัพท์....................................……...... Mobile...............................................
ข้าพเจ้ามีพี่นอ้ งทั้งหมด............คน ชาย..........คน หญิง..........คน ข้าพเจ้าเป็ นคนที่......... ความสามารถพิเศษ................................................
ส่วนสูง...............น้ าหนัก.............. ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่ โปรดระบุ.....................................................................................................
งานอดิเรก.................................................... กีฬาที่ชอบ.............................................. ประเภทดนตรี ที่ชอบ..................................................
ข้าพเจ้าเคยเดินทางไปประเทศ..................................................... เป็ นเวลา......................... เพื่อ.....................................................................
เหตุผลที่ทาให้ขา้ พเจ้าสนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ......................................................................................................................................
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ............................... ( โปรดระบุ : ดีมาก / ดี / ปานกลาง / ไม่ ดี )
เคยสมัครโครงการเยาวชนยูซีอีฯ มาแล้ว [ ] เคย……………….ครั้ง [ ] ไม่เคย
เคยเข้าร่ วมโครงการเยาวชนยูซีอีฯ มาแล้ว [ ] เคย..…….ครั้ง ณ ประเทศ…………………….ระยะเวลา…..….สัปดาห์ [ ] ไม่เคย
ท่านทราบข่าวโครงการฯ ครั้งแรก จากที่ใด………………………………………..……………………………Website www. ……………….………...………..........…………
ข้ าพเจ้าขอสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัตติ ามระเบียบของโครงการฯ ทุกประการและขอยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริง
หากพบว่าส่ วนหนึ่งส่ วนใดเป็ นความเท็จให้ ถอื ว่าข้าพเจ้ าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครคือ
[ ] รู ปถ่าย 1 นิ้ว 3 รู ป (รวมที่ติดในใบสมัครนี้ )
[ ] สาเนาใบผลการเรี ยนเทอมล่าสุ ด
[ ] ใช้สิทธิเยาวชนยูซีอี รุ่ น............................................

ลงชื่อ........................................……............................ผูส้ มัคร
(.......................................................................)
วันที่สมัคร........................………………......................

กรุ ณากรอกชื่ อ และที่อ ยู่ ปัจ จุ บัน ที่ติด ต่ อ สะดวกด้ วยตัวบรรจงให้ ชัด เจน เพื่อ ส่ งเอกสารไปยัง ท่ า น (เฉพาะเลขที่ ผู้ส มัครไม่ ต้อ งกรอก)
ชื่อ..…..................................……...........เลขที่ผสู้ มัคร………............... ชื่อ................................................................เลขที่ผสู้ มัคร............….........
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน................................................................................…….. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน......................................................................................……
......................................................................................................……………………………….........................................................…….................

