โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ( NZ )
ระยะเวลาประมาณ 9 สัปดาห์
ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2562
โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นความร่วมมือ โดยตรงระหว่างโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับโรงเรียนมัธยมรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยน่าความรู้ภาษาอังกฤษที่ร่า
เรียนมาในชั้นเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา ในประเทศที่สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งจะท่าให้เยาวชนคุ้นเคยกับการ
ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเยาวชนจะได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้เยาวชนพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ มีเพื่อนเป็น
ชาวนิวซีแลนด์ และประเทศอื่น เป็นการฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง การเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเยาวชนได้พัฒนา
ทักษะด้านภาษาในสถานการณ์จริงอย่างจริงจังในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงท่าให้สามารถพัฒนาทักษะด้านสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับ
ที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดวิธีหนึ่ง นอกจากนั้นเยาวชนยังได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง มีความอดทน มั่นใจ และ
ได้ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาทักษะต่างๆ ท่าให้เยาวชนได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมส่าหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศในระยะยาวในอนาคตต่อไป
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัย ภูมิประเทศสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร อบอุ่น มีระบบการศึกษาที่เป็นสากล จาก
ประสบการณ์ก ารด่าเนินงานด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศนิว ซีแลนด์มานานกว่า 20 ปี ผ่านกิจ กรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระยะ 3, 5 สัปดาห์ คณะเยาวชนยูซีอี ได้รับความต้อนรับจากชาวนิวซีแลนด์อย่างอบอุ่น ความโอบอ้อมอารีและมีน้่าใจของ
ครอบครัว อุปถัม ภ์ชาวนิวซีแลนด์ และความเป็ นกัน เองจากเพื่อ นเยาวชนชาวนิว ซีแลนด์ ท่าให้เ ยาวชนไทยประทับใจ และประสบ
ความส่าเร็จในการท่ากิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
กิจกรรม กิจกรรมในต่างประเทศ เยาวชนจะพักกับครอบครัว Host Family ชาวนิวซีแลนด์ที่มีความพร้อมในการดูแลเยาวชน โดย
เยาวชนจะได้รับ รายละเอียดครอบครัว ก่อ นการเดินทาง เยาวชนจะมีบัดดี้เป็นเยาวชนนิว ซีแลนด์ และเข้าเรียนร่ว มในชั้นเรียนปกติ
(Normal Class) ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลที่ได้มาตรฐาน ระดับดีเยี่ยมของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีบัดดี้นักเรียนชาวนิวซีแลนด์คอยให้
คาปรึกษา กิจกรรมจะเน้น เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง พร้อมๆ กับการเรียนรู้ระบบการศึกษาของ
ประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนั้นโรงเรียนต่างประเทศยังจัดให้มกี ิจกรรมการทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เรียนรู้โลก
กว้าง การเล่นกีฬา เป็นต้น ส่าหรับในช่วงปิดเทอมเยาวชนอาจได้เข้าร่วมแคมป์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ หรือเรียนภาษาอังกฤษ หรืออาจท่า
กิจกรรมร่วมกับครอบครัว Host Family (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) เยาวชนไทยจะได้รับการดูแลเรื่องอาหาร 3 มื้อ
การเดินทางไปกลับโรงเรียน และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยเป็น ที่ปรึกษาโดยเดิน ทาง และอยู่ร่วมกับเยาวชนตลอดการเข้าร่วม
โครงการฯ กิจกรรมของโครงการฯ คานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ ความปลอดภัย คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

กาหนดเวลาเดินทาง 14 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562 (โดยประมาณ) รับสมัครจานวน 20 คน
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ก่าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาต้น และมัธยมปลาย อายุระหว่าง 12 – 18 ปี
2. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และมีความตั้งใจในการไปเรียนรู้ ฝึกฝน
3. มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดมื่ สุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ่าตัวร้ายแรง
5. มีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจสามารถใช้ชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เป็นเวลาตามก่าหนด
ของโครงการฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ ได้
ด้ว ยความร่วมมือ ระหว่างโครงการฯ กั บองค์กรการศึกษาประเทศนิว ซีแลนด์ ที่ต้อ งการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและ
วิสัยทัศน์ ของเยาวชนไทย โดยค่าใช้จ่ายเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะช่าระค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ากว่าราคาทั่วไปประมาณ 40,000 บาท
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ก่าหนด โดยผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ จะคงมีค่าใช้ จ่ายดังนี้

ค่าใช้ จ่ายต่อคน 192,900 ค่าใช้ จ่าย (รวมอาหาร 3 มื้อ ที่พัก ธรรมเนียมการเรียน ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ )
ค่าใช้ จ่ายดังกล่ าวไม่ รวมค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ ธรรมเนียมน้่ามัน ภาษีสนามบินต่างประเทศ เบี้ยประกัน ภัย
การเดินทางทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมโครงการ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ขอวีซ่าเองได้)
รวมประมาณ 40,000 บ. (ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือหน่วยงานรับผิดชอบประกาศ) และไม่
รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
วิธีสมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ
1. สมัครโครงการเยาวชนยูซีอีฯ ณ ประเทศใดก็ได้ ณ ศูนย์สอบทัว่ ประเทศ โดยสามารถเลือกโครงการพิเศษประเทศ
นิวซีแลนด์ 9 สัปดาห์เพิ่มในใบสมัครโดยไม่ต้องช่าระค่าสมัครเพิ่มอีก
2. สมัครโดยตรงที่สานักงานเยาวชนยูซีอี โดยมาด้วยตนเอง หรือผู้ปกครองมาแทน โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
2.1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน
2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
2.3 ใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมที่ผ่านมา
2.4 ค่าสมัคร 200 บ.
3. สมัครทางไปรษณีย์ น่าใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบและค่าสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ตามทีอ่ ยู่โครงการฯ
กรณีผู้สมัครสอบส่วนกลาง (กทม.) เมือ่ โครงการฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะจัดส่งรายละเอียดการสอบไปที่ e-mail ที่ระบุในใบ
สมัคร (โปรดกรอกให้ชัดเจน) และกรุณาโทรศัพท์สอบถามภายใน 3 วันหลังจากส่งใบสมัคร หากไม่โทรสอบถามถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร
รับสมัคร กรุงเทพฯ 2 – 27 พ.ย. 2561 ภูมิภาค 2 – 26 พ.ย. 2561
วันสอบ สอบร่วมกับโครงการฯ 3,5 สัปดาห์ ( 2 ธ.ค. 61 )
ประกาศผลสอบวันที่ 2 ม.ค. 2562
รายงานตัว : 2 – 7 ม.ค. 2562 (ผู้ที่ใช้สิทธิ์การเป็นศิษย์เก่า หรือเคยสอบผ่าน
มาแล้ว รายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องสอบอีก)
ขั้นตอนการรายงานตัว กรอกเอกสารชุดรายงานตัวให้ครบถ้วน ส่ง EMS มาที่โครงการฯ พร้ อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. ส่าเนาทะเบียนบ้าน ส่าเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา และเยาวชน โดยลงชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
2. สูติบัตรเยาวชน (เยาวชนที่มีบัตรประจ่าตัวประชาชนแล้วแนบทั้งส่าเนาบัตรและส่าเนาสูติบัตร กรณียังไม่มีบัตรประชาชนใช้
ส่าเนา สูติบัตรอย่างเดียว) โดยลงชื่อรับรองส่าเนาถูกต้อง
3. ส่าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ทั้งบิดา, มารดา และเยาวชน 4. รูปถ่าย (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จ่านวน 2 รูป
เมื่อโครงการฯ ได้รับเอกสารรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายละเอียดและขันตอนอื่นๆ ให้ทราบเป็นล่าดับต่อไป

กาหนดการทั่วไป
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเสื้อยูซีอี โดยจะต้องสวมใส่ในวันเดินทางไป และกลับจากต่างประเทศ
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฐมนิเทศก่อนเดินทางตามวันเวลาและสถานที่ที่โครงการก่าหนด
- โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก่าหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเดินทางกับทางโครงการฯ แล้ว หากมีการสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ยืนยันการเดินทางนั้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการประประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาต่างประเทศ และประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
โดยจะส่งกลับไปยังเยาวชนหลังจากเยาวชนเดินทางกลับจากต่างประเทศประมาณ 4 สัปดาห์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
60/74 หมู่ 6 พฤกษ์ลดา2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ล่าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 08 1250 0615, 08 1250 0616, 08 1250 0617 โทรสาร 02 198 4164
หรือ Download ใบสมัครได้ที่ website http://www.uce2012.com, www.facebook/ucethailand

ส่าหรับเจ้าหน้าที่

ใบสมัคร

N z 9 ……....……

ติดรูป
1 นิ้ว

ส่าหรับผู้สมัคร

ชื่อ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)........................................... นามสกุล..........................................ชื่อเล่น….......……... อายุ..............ปี...........เดือน
NAME …………….................................................. SURNAME..................................................................................................................
เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง วัน/เดือน/ปีเกิด......................................ศาสนา..................ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที.่ .......................หมู่ที่….......
หมู่บ้าน.................................. ซอย..........................................ถนน.............................................ต่าบล/แขวง................................................
อ่าเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์บ้าน..........................
Mobile……………………....E-Mail......................................................................Facebook.........................................Line........................
ก่าลังศึกษาอยู่ระดับ [ ] ม.ต้น [ ] ม.ปลาย ชั้น/ปีท.ี่ ........... เกรดเฉลี่ย.…...ชื่อสถานศึกษา............................................................................
ตั้งอยู่ท.ี่ ....................................................................................................................................................โทรศัพท์..........................................
ชื่อบิดา........................................................................อายุ...............ปี อาชีพ...........................…........... ต่าแหน่ง..........................…...........
ชื่อสถานที่ท่างาน............................................................................โทรศัพท์.....................................…......... Mobile…...…….……….….
ชื่อมารดา.....................................................................อายุ...............ปี อาชีพ........................…............ ต่าแหน่ง..........................................
ชื่อสถานที่ท่างาน.................................................................โทรศัพท์....................................……...... Mobile...............................................
ข้าพเจ้ามีพนี่ ้องทั้งหมด............คน ชาย..........คน หญิง..........คน ข้าพเจ้าเป็นคนที.่ ........ ความสามารถพิเศษ................................................
ส่วนสูง...............น้่าหนัก.............. ท่านมีโรคประจ่าตัวหรือไม่ โปรดระบุ.....................................................................................................
งานอดิเรก.................................................... กีฬาที่ชอบ.............................................. ประเภทดนตรีที่ชอบ..................................................
ข้าพเจ้าเคยเดินทางไปประเทศ..................................................... เป็นเวลา......................... เพื่อ.....................................................................
เหตุผลที่ท่าให้ข้าพเจ้าสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ......................................................................................................................................
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ............................... ( โปรดระบุ : ดีมาก / ดี / ปานกลาง / ไม่ดี )
เคยสมัครโครงการเยาวชนยูซีอีฯ มาแล้ว [ ] เคย……………….ครั้ง [ ] ไม่เคย
เคยเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอีฯ มาแล้ว [ ] เคย..…….ครั้ง ณ ประเทศ…………………….ระยะเวลา…..….สัปดาห์ [ ] ไม่เคย
ท่านทราบข่าวโครงการฯ ครั้งแรก จากที่ใด………………………………………..……………………………Website www. ……………….………...………..........…………
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ทุกประการและขอยืนยันว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นความเท็จให้ถอื ว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครคือ
[ ] รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (รวมที่ติดในใบสมัครนี้)
[ ] ส่าเนาใบผลการเรียนเทอมล่าสุด
[ ] ใช้สิทธิเยาวชนยูซีอี รุ่น............................................

ลงชื่อ........................................……............................ผู้สมัคร
(.......................................................................)
วันที่สมัคร........................………………......................

กรุ ณากรอกชื่อ และที่อ ยู่ ปัจ จุ บัน ที่ ติด ต่อ สะดวกด้วยตั วบรรจงให้ ชัด เจน เพื่อ ส่ ง เอกสารไปยัง ท่า น (เฉพาะเลขที่ ผู้ ส มั ครไม่ ต้อ งกรอก)
ชื่อ..…..................................……...........เลขที่ผู้สมัคร………............... ชื่อ................................................................เลขที่ผู้สมัคร............….........
ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................…….. ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................……
......................................................................................................……………………………….........................................................…….................

