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โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริ ง ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร ประมาณ 7 สั ปดาห์ (UK 7)
ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน

2563

จากกิ จ กรรมของโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นที่ รู้ จ ัก ของต่างประเทศ และในประเทศซึ่ ง ผลงานได้
ประจักษ์ชดั ถึงความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารของเยาวชนให้ กล้าพูดภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเกิดเป็ นความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศ และระหว่าง
องค์กรไทยกับองค์กรต่างประเทศ ซึ่ งนับว่าโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นประสบความสาเร็ จอย่างยิ่ง และอีกหนึ่ งใน
โครงการความร่ วมมือที่เกิดขึ้นคือโครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารได้จริ ง
เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางราชการ และไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึ งทาให้เยาวชน
ไทยขาดทักษะในการสื่ อสาร ซึ่ งถ้าเปรี ยบเทียบเยาวชนไทยกับเยาวชนในชาติอื่นๆ แล้ว นับว่าเยาวชนไทยมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ ดีมาก
แต่ไ ม่สามารถสื่ อ สารภาษาอัง กฤษได้เ นื่ อ งจากเหตุผลที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น จากปั ญหาดัง กล่า วจึ ง ท าให้เ ป็ นที่ ม าของโครงการศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารได้จริ ง (USE)
โครงการ USE มี ว ตั ถุป ระสงค์ที่มุ่งพัฒนาภาษาอัง กฤษของผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการให้ถึง ระดับสื่ อสารได้จริ ง ดัง นั้นเนื้ อ หาของ
โครงการฯ จึงมุ่งเน้นที่การเรี ยนภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน และฝึ กฝนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ งเป็ นสาคัญ การเรี ยนการ
สอนและฝึ กฝนภาษาที่เข้มข้น โดยอาจารย์ Native Speaker ผูช้ านาญการในการสอนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริ ง ภายในสถานศึกษาที่มี
การสอนได้มาตรฐานโดยมี นักศึ กษาที่ มาเรี ยนภาษาอัง กฤษจากทัว่ โลก และเพื่ อ ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ดงั กล่าวผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการ
จ าเป็ นต้อ งปฏิ บ ัติต ามตารางการเรี ยนอย่า งเคร่ ง ครั ด ทั้ง นี้ ผลส าเร็ จ ของการเรี ยนขึ้ น อยู่ก ับความตั้ง ใจ ความร่ ว มมื อ และพื้ นฐาน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ตลอดการเข้าร่ วมโครงการจะมีอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิชาวไทยเป็ นที่ปรึ กษาอยู่ร่วมกับเยาวชนตลอด
โครงการฯ การเรี ยนการสอนจะประกอบด้วย การเรี ยนใน Class และกิจกรรมฝึ กภาษา
- ทดสอบระดับภาษา และเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยนตามระดับภาษาของตนเอง
- กิจกรรมการเยี่ยมชมชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมหรื อสถานศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อฝึ กทักษะด้านการสื่ อสาร และ
เรี ยนรู้ สังเกตการเรี ยนการสอนของประเทศที่ระบบการศึกษาเป็ นสากล ประสบการณ์พิเศษที่ผเู้ รี ยนสามารถมาปรับใช้กบั ตนเอง
- Social activities และ Half day and full day excursions (กรณี แยกเรี ยนอาจต้องงด Excursions บางวัน)
- พักกับ Host family เจ้าของภาษา
(กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
โปรแกรม : ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลา 7 สัปดาห์ เดินทางประมาณ 27 มี.ค. – 14 พ.ค. 2563
(วันเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ประเทศสหราชอาณาจักร เป็ นศูนย์กลางใหญ่ของการศึกษาภาษาอังกฤษ มีความโดดเด่นทั้งในเรื่ อง สถาปั ตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม
และการศึกษา มี ม หาวิทยาลัยชื่ อ ดังระดับโลกหลายแห่ ง ทุกปี จะมีนักเรี ยนจากทุกมุม โลกมาศึกษาภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้นอกจากผูเ้ รี ยนจะได้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการเรี ยนการสอนของประเทศสหราชอาณาจักรแล้ว ผูเ้ รี ยน
ยังได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ งในชีวิตประจาอีกด้วย
ด้วยความร่ วมมือ ระหว่างโครงการฯ กับองค์กรการศึกษาประเทศ สหราชอาณาจักรที่ตอ้ งการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและ
วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทย โดยค่าใช้จ่ายเหมาะสม ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนจะชาระค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ากว่าราคาทัว่ ไปประมาณ 40,000 บาท
ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด โดยผู้เข้าร่ วมโครงการฯ จะคงมีค่าใช้ จ่ายดังนี้

ค่าใช้ จ่ายต่ อคน 198,900 (รวมอาหาร 3 มื้อ ที่พกั ธรรมเนียมการเรี ยน ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ )
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่ รวมค่าใช้ จ่าย ดังต่ อไปนี้ ค่าภาษีสนามบินขาออกกรุ งเทพฯ ธรรมเนี ยมน้ ามัน ภาษีสนามบินต่างประเทศ เบี้ยประกันภัย
การเดินทางทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุ วงเงิน 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมโครงการ ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า (ขอวีซ่าเองได้) ซึ่ ง
ผูเ้ ดินทางชาระเพิม่ รวมประมาณ 40,000 บ. (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อตามที่หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบประกาศ)
คุณสมบัตผิ ้ สู มัคร
1. ต้องผ่านมาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.1 ผูส้ อบผ่านโครงการยูซีอี ที่ได้รับประเมินผลผ่านการร่ วมโครงการฯ มาแล้ว หรื อผ่านการสอบหรื อสัมภาษณ์จากโครงการฯ
1.2 ได้รับการรับรองหรื อผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์ผบู้ าเพ็ญประโยชน์ของโครงการเยาวชนยูซีอี
2. รับสมัครเยาวชนอายุต้งั แต่ 12 -22 ปี กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย, อุดมศึกษา
3. มีความประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
4. มีความตั้งใจพัฒนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริ ง
5. สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่เป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้าร่ วมโครงการ
6. สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อแนะนาของผูด้ ูแลกลุ่มได้ การฝ่ าฝื นกฎระเบียบที่ร้ายแรงจะส่งผลให้ตอ้ งถูกส่งกลับก่อนกาหนด
8. กรณี ซ้ื อของมาเกินข้อกาหนดของสายการบินผูเ้ ดินทางชาระค่าปรับเอง และกรณี ของสูญหายต้องรับผิดชอบเอง

วิธีสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ
1. สมัครสอบโครงการเยาวชนยูซีอฯี ณ ประเทศใดก็ได้ ณ ส่วนกลาง และศูนย์สอบทัว่ ประเทศ โดยสามารถเลือกโครงการพิเศษ
ประเทศสหราชอาณาจักร 7 สัปดาห์ เพิม่ ในใบสมัครโดยไม่ตอ้ งชาระค่าสมัครเพิม่ อีก
2. สมัครโดยตรงทีส่ านักงานเยาวชนยูซีอี โดยมาด้วยตนเอง หรื อผูป้ กครองมาแทน โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน
2 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รู ป (ไม่รวมที่ติดในใบสมัคร)
3 ใบแสดงผลการเรี ยนถึงเทอมที่ผา่ นมา
4 ค่าสมัครสอบ 200 บาท
3. สมัครทางไปรษณีย์ นาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบและค่าสมัคร ส่งทางไปรษณี ย์ ตามที่อยูโ่ ครงการฯ
กรณี ผสู้ มัครสอบส่วนกลาง (กทม.) เมื่อได้รับเอกสารแล้ว จะจัดส่งรายละเอียดการสอบไปที่ e-mail ที่ระบุในใบสมัคร (โปรด
กรอกให้ชดั เจน) และกรุณาโทรศัพท์สอบถามภายใน 3 วันหลังจากส่งใบสมัคร หากไม่โทรสอบถามถือว่าสละสิ ทธิ์ การสอบ

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 หรือเคยสอบผ่าน
มาแล้ว รายงานตัวได้เลยโดยไม่ตอ้ งสอบอีก)
ขั้นตอนการรายงานตัว 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 ทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผูท้ ยี่ นื ยันการเดินทาง แล้ว หากมีการสละสิ ทธิ ไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ยนื ยันการเดินทางนั้น
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯที่ผา่ นการประประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาต่างประเทศ และประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
โดยจะส่ งกลับไปยังเยาวชนหลังจากเยาวชนเดินทางกลับจากต่างประเทศประมาณ 4 สัปดาห์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ( )
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 - 7
หรื อ Download ใบสมัครได้ ที่ website http://www.uce2012.com, www.facebook/ucethailand
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เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด......................................ศาสนา..................ที่อยูต่ ามบัตรประชาชนเลขที่........................หมู่ที่….......
หมู่บา้ น.................................. ซอย..........................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................
อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์บา้ น..........................
Mobile……………………....E-Mail......................................................................Facebook.........................................Line........................
กาลังศึกษาอยูร่ ะดับ [ ] ม.ต้น [ ] ม.ปลาย [ ] อุดมศึกษา ชั้น/ปี ที่............ เกรดเฉลี่ย.…...ชื่อสถานศึกษา.....................................................
ตั้งอยูท่ ี่.....................................................................................................................................................โทรศัพท์..........................................
ชื่อบิดา........................................................................อายุ...............ปี อาชีพ...........................…........... ตาแหน่ง..........................…...........
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 ถือว่าข้าพเจ้ 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......................................................................................……
......................................................................................................……………………………….........................................................…….................

