UCE Study for Effective English Communication (USE)

โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร ประมาณ 7 สัปดาห์ (UK 7)
ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน

2562

จากกิจกรรมของโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รู้จักของต่างประเทศ และในประเทศซึ่งผลงานได้ประจักษ์
ชัดถึงความสาเร็จตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของเยาวชนให้ กล้าพูดภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศ และระหว่างองค์กรไทยกับ
องค์กรต่างประเทศ ซึ่งนับว่าโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง และอีกหนึ่งในโครงการความ
ร่วมมือที่เกิดขึ้นคือโครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง
เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอั งกฤษเป็นภาษาทางราชการ และไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงทาให้เยาวชน
ไทยขาดทักษะในการสื่อสาร ซึ่งถ้าเปรียบเทียบเยาวชนไทยกับเยาวชนในชาติอื่นๆ แล้ว นับว่าเยาวชนไทยมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ ดีมากแต่
ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จากปัญหาดังกล่าวจึงทาให้เป็นที่มาของโครงการศึกษาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารได้จริง (USE)
โครงการ USE มีวัตถุประสงค์ที่ มุ่ง พัฒนาภาษาอัง กฤษของผู้เ ข้าร่ว มโครงการให้ถึง ระดับสื่อ สารได้จ ริง ดัง นั้น เนื้อ หาของ
โครงการฯ จึงเป็นการเน้นที่การเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่ าน เขียน และฝึกฝนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเป็นสาคัญ โดยเป็น
การเรียนและการฝึกฝนที่เข้มข้น โดยอาจารย์ Native Speaker ผู้ชานาญการในการสอนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง การสอนได้มาตรฐาน
โดยนักศึกษาที่เรียนอยู่จะเป็นนักศึกษาที่มาจากทั่วโลก และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการจาเป็นต้องปฏิบัติตาม
ตารางการเรียนอย่างเคร่ง ครัด ทั้ง นี้ ผลสาเร็จ ของการเรียนขึ้นอยู่กับความตั้ง ใจ ความร่ว มมือ และพื้นฐานภาษาอั ง กฤษของผู้เ ข้าร่ว ม
โครงการ ตลอดการเข้าร่วมโครงการจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยเป็นที่ปรึกษาอยู่ร่วมกับเยาวชนตลอดโครงการฯ การเรียนการสอน
จะประกอบด้วย การเรียนใน Class และกิจกรรมฝึกภาษา
- ทดสอบระดับภาษา และเข้าเรียนในชั้นเรียนตามระดับภาษาของตนเอง
- กิจกรรมการเยี่ยมชมชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมหรือสถานศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อฝึกทักษะด้านการสื่อสาร และ
เรียนรู้ สังเกตการเรียนการสอนของประเทศที่ระบบการศึกษาเป็นสากล ประสบการณ์พิเศษที่ผู้เรียนสามารถมาปรับใช้กับตนเอง
- Social activities และ Half day and full day excursions (กรณีแยกเรียนอาจต้องงด Excursions บางวัน)
- พักกับ Host family เจ้าของภาษา
(กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
โปรแกรม :

ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลา 7 สัปดาห์ เดินทางประมาณ
(วันเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

27

มี.ค. –

14

พ.ค. 2562

ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของ ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา จึงทาให้ประเทศสหราชอาณาจักร
เป็นที่นิยมทางด้านการศึกษาต่อ นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไปเรียนต่อ ประเทศสหราชอาณาจักร ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ Bournemouth เป็นศูนย์กลางใหญ่ของการศึกษาภาษาอังกฤษ และมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทุกปีจะ
มีนักเรียนชาวต่างชาติหลายพันคนเดินทางมาศึกษาที่นี่ นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งคนในประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่ว
โลก เนื่องจากความสวยงามที่เต็มไปด้วยสีสัน และอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคือมีชายหาดที่ทอดยาวจากเมือง Christchurch ทาง
ตะวันออก ไปจนถึง อาณาเขตติดต่อกับเมือง Poole ทางตะวันตก โดยชายหาดมีความยาวกว่า 22 กิโลเมตร และได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดใน
ประเทศสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในยุโรป อยู่ใกล้กับเมืองสาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง อาทิเมือง Oxford
ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Oxford University หรือเมือง Bath, London เป็นต้น (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ)

ด้วยความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับองค์กรการศึกษาประเทศ สหราชอาณาจักรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและ
วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทย โดยค่าใช้จ่ายเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะชาระค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ากว่าราคาทั่วไปประมาณ 40,000 บาท
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะคงมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าใช้จ่ายต่อคน 193,900 (รวมอาหาร 3 มื้อ ที่พัก ธรรมเนียมการเรียน ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ )
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จา่ ย ดังต่อไปนี้ ค่าภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ ธรรมเนียมน้้ามัน ภาษีสนามบินต่างประเทศ เบี้ยประกันภัยการ
เดินทางทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงิน 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมโครงการ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ขอวีซ่าเองได้) ซึ่งผู้
เดินทางชาระเพิ่มรวมประมาณ 40,000 บ. (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องผ่านมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.1 ผู้สอบผ่านโครงการยูซีอี ที่ได้รับประเมินผลผ่านการร่วมโครงการฯ มาแล้ว หรือผ่านการสอบหรือสัมภาษณ์จากโครงการฯ
1.2 ได้รับการรับรองหรือผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผู้บาเพ็ญประโยชน์ของโครงการเยาวชนยูซีอี
2. รับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 -18 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย
3. มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
4. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
5. สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
6. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และข้อแนะนาของผู้ดูแลกลุ่มได้ การฝูาฝืนกฎระเบียบที่ร้ายแรงจะส่งผลให้ต้องถูกส่งกลับก่อนกาหนด
8. กรณีซื้อของมาเกินข้อกาหนดของสายการบินผู้เดินทางชาระค่าปรับเอง และกรณีของสูญหายต้องรับผิดชอบเอง

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. สมัครสอบโครงการเยาวชนยูซีอีฯ ณ ประเทศใดก็ได้ ณ ส่วนกลาง และศูนย์สอบทั่วประเทศ โดยสามารถเลือกโครงการพิเศษ
ประเทศสหราชอาณาจักร 7 สัปดาห์ เพิม่ ในใบสมัครโดยไม่ต้องชาระค่าสมัครเพิม่ อีก
2. สมัครโดยตรงทีส่ านักงานเยาวชนยูซีอี โดยมาด้วยตนเอง หรือผูป้ กครองมาแทน โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน
2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ไม่รวมที่ติดในใบสมัคร)
3 ใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมทีผ่ ่านมา
4 ค่าสมัครสอบ 200 บาท
3. สมัครทางไปรษณีย์ นาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบและค่าสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่โครงการฯ
กรณีผสู้ มัครสอบส่วนกลาง (กทม.) เมือ่ ได้รบั เอกสารแล้ว จะจัดส่งรายละเอียดการสอบไปที่ e-mail ที่ระบุในใบสมัคร (โปรด
กรอกให้ชัดเจน) และกรุณาโทรศัพท์สอบถามภายใน 3 วันหลังจากส่งใบสมัคร หากไม่โทรสอบถามถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

รับสมัคร กรุงเทพฯ 2 – 27 พ.ย. 2561 ภูมิภาค 2 – 26 พ.ย. 2561
วันสอบ สอบร่วมกับโครงการฯ 3,5 สัปดาห์ ( 2 ธ.ค. 61 )
ประกาศผลสอบวันที่ 2 มกราคม 2562
รายงานตัว : 2 – 7 ม.ค. 2562 (ผู้ที่ใช้สิทธิ์การเป็นศิษย์เก่า หรือเคยสอบผ่าน

มาแล้ว รายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องสอบอีก)

ขั้นตอนการรายงานตัว กรอกเอกสารชุดรายงานตัวให้ครบถ้วน ส่ง EMS มาที่โครงการฯ พร้ อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา และเยาวชน โดยลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. สูติบัตรเยาวชน (เยาวชนที่มีบัตรประจาตัวประชาชนแล้วแนบทั้งสาเนาบัตรและสาเนาสูติบัตร กรณียังไม่มีบัตรประชาชนใช้
สาเนา สูติบัตรอย่างเดียว) โดยลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ทั้งบิดา, มารดา และเยาวชน 4. รูปถ่าย (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
เมื่อโครงการฯ ได้รับเอกสารรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรายละเอียดและขันตอนอื่นๆ ให้ทราบเป็นล้าดับต่อไป

กาหนดการทั่วไป
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเสื้อยูซีอี โดยจะต้องสวมใส่ในวันเดินทางไป และกลับจากต่างประเทศ

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฐมนิเทศก่อนเดินทางตามวันเวลาและสถานที่ที่โครงการกาหนด
-โครงการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ทยี่ ืนยันการเดินทาง แล้ว หากมีการสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ยืนยันการเดินทางนั้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่ผ่านการประประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาต่างประเทศ และประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
โดยจะส่งกลับไปยังเยาวชนหลังจากเยาวชนเดินทางกลับจากต่างประเทศประมาณ 4 สัปดาห์
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60/74 หมู6
่ พฤกษ์ลดา2 ถ.ไสวประชาราษฎร์ (พระองค์เจ้าสาย) ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02 1984164, 08 1250 0615, 08 1250 0616, 08 1250 0617 โทรสาร 02 198 4164
หรือ Download ใบสมัครได้ที่ website http://www.uce2012.com, www.facebook/ucethailand

สาหรับเจ้าหน้าที่

ใบสมัคร

UK7ุ....ุุุ

ติดรูป
1 นิ้ว

สาหรับผู้สมัคร

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.............................................ตาบล/แขวง................................................
อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์บ้าน..........................
Mobile……………………....E-Mail......................................................................Facebook.........................................Line........................
กาลังศึกษาอยู่ระดับ [ ] ม.ต้น [ ] ม.ปลาย ชั้น/ปีท.ี่ ........... เกรดเฉลี่ย.…...ชื่อสถานศึกษา............................................................................
ตั้งอยู่ท.ี่ ....................................................................................................................................................โทรศัพท์..........................................
ชื่อบิดา........................................................................อายุ...............ปี อาชีพ...........................…........... ตาแหน่ง..........................…...........
ชื่อสถานที่ทางาน............................................................................โทรศัพท์.....................................…......... Mobile…...…….……….….
ชื่อมารดา.....................................................................อายุ...............ปี อาชีพ........................…............ ตาแหน่ง..........................................
ชื่อสถานที่ทางาน.................................................................โทรศัพท์....................................……...... Mobile...............................................
ข้าพเจ้ามีพนี่ ้องทั้งหมด............คน ชาย..........คน หญิง..........คน ข้าพเจ้าเป็นคนที.่ ........ ความสามารถพิเศษ................................................
ส่วนสูง...............น้าหนัก.............. ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่ โปรดระบุ.....................................................................................................
งานอดิเรก.................................................... กีฬาที่ชอบ.............................................. ประเภทดนตรีที่ชอบ..................................................
ข้าพเจ้าเคยเดินทางไปประเทศ..................................................... เป็นเวลา......................... เพื่อ.....................................................................
เหตุผลที่ทาให้ข้าพเจ้าสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ......................................................................................................................................
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
หากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นความเท็จให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัคร
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการสมัครคือ
[ ] รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป (รวมที่ติดในใบสมัครนี้)
[ ] สาเนาใบผลการเรียนเทอมล่าสุด
[ ] 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......................................................................................……
......................................................................................................……………………………….........................................................…….................

