โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ระยะสั้น 8 สัปดาห์
ประเทศนิวซีแลนด์ หรืออังกฤษ (เดินทางเป็นกลุ่ม)

EXCHANGE GROUP

อายุ 13 - 18 ปี
ปี 2021 รุ่นที่ 1 เดินทาง มีนาคม 2564

ประวัติความเป็นมา

องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) คือองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2528 สำ�นักงานแห่งแรกอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก YES คือ คุณชนนี ริมทอง ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศ
ที่ “ฮ่องกง” ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม ริมทอง เข้าใจถึงวิธีการดำ�เนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาภาษาและแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จึงเชิญคุณอาคม ริมทอง เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น จนถึงปัจจุบัน องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชน
ในประเทศไทยดำ�เนินการโดยไม่แสวงหาผลกำ�ไร ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนใน
ต่างประเทศกว่า 22 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เม็กซิโก เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศ
ทั่วโลก
YES ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำ�หน้าที่ “ยุวทูต YES” อันจะนำ�มาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจอันดีงามระหว่างชนชาติต่างๆ ทั่วโลกต่อไป ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อผดุงสันติภาพโลกอีกทาง
หนึ่งด้วย และเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความ
แตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนฯ เรียนและพำ�นักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา 6 สัปดาห์ - 1 ปีการศึกษา
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น (เดินทางเป็นกลุ่ม) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือ อังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย
ได้มีโอกาส ได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น โดยเยาวชนจะต้องสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วนในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนจะพำ�นักอยู่กับครอบครัวของประเทศเจ้าบ้าน เรียนในโรงเรียนท้องถิ่นตามระดับทักษะภาษาของตนเอง พร้อมทั้งมีคุณครูชาวไทยดูแล ให้คำ�
ปรึกษาอยู่ร่วมกับเยาวชนตลอดระยะเวลาในโครงการ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้น
เคยกับการใช้ชีวิตประจำ�วัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชน
จะทำ�หน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำ�หน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำ�ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา
(Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำ�ให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ลักษณะโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับ

1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (กลุ่ม) ระยะสั้น 8
สัปดาห์
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ 1-2 คน และเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของท้องถิ่นนั้นๆ ตาม
ระดับชั้นเรียนของนักเรียนระหว่าง year 8-13
3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน   
(233,900฿) ในการเข้าร่วมโครงการ
4. นักเรียนเดินทางเป็นกลุ่ม และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดูแลตลอดระยะ
เวลาในโครงการ
5. ประเทศอังกฤษ นักเรียน 10 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม / ประเทศนิวซีแลนด์
นักเรียน 15 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม กรณีที่จำ�นวนนักเรียนไม่ครบตามที่
กำ�หนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
2. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันกับเจ้าของภาษา เพิ่มความ
กล้าและความมั่นใจมากขึ้น
3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และ
เทคโนโลยีอันทันสมัย
4. เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า ช่วยให้เติบโตทาง
ความคิด รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้
5. เพื่อให้เยาวชนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ มีภาวะความ
เป็นผู้นำ�
6. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
ตนเอง และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
7. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์ พร้อมทั้งมี
โอกาสนำ�วัฒนธรรมของประเทศ ไทยไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ในประเทศอุปถัมภ์ตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทยและกำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ณ วันที่สมัคร
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองใน
ขณะเข้าร่วมโครงการ
3. อายุ 13 - 18 ปีในวันเดินทาง ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปในทุกรายวิชา
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป มีความตั้งใจที่
จะเรียนรู้ภาษา
5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถ
ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ
6. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศ
อุปถัมภ์และ เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
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รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน 2563

APPLY NOW

กำ�หนดการเข้าร่วมโครงการ
มีนาคม 2564 ระยะเวลา
8 สัปดาห์ (ประมาณการ)

ประเทศที่ที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ
ประเทศนิวซีแลนด์, อังกฤษ

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ขอระเบียบการได้ที่สำ�นักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES
(โรงเรียน, กวดวิชาทั่วไทย) และอาสา YES ทั่วไป หรือดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์ YES
2. ลงชื่อและชำ�ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท (ไม่คืนไม่ว่ากรณี
ใด ๆ) ผ่านศูนย์ประสานงาน YES ทั่วไทย กรณีไม่มีศูนย์ประสาน
งาน ชำ�ระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม
ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-13056-8 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมิ
นทร์
3. กรอกใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ตามลิงค์นี้ htps://is.gd/uvPVw6
หรือ สแกน QR Code (Apply Now)
4. ศูนย์ประสานงาน หรือ เจ้าหน้าที่นัดสัมภาษณ์ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ประกาศผลสอบภายใน 3 – 5 วันทำ�การ

ขั้นตอนในการลงทะเบียน

1. ส่งใบสมัครลงทะเบียน ยืนยันสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน
23,900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขา บุญถาวร
เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่ 039-7-13056-8
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
2. ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ, สำ�เนาหน้า Passport หรือสำ�เนาบัตร
ประชาชนที่มีชื่อภาษาอังกฤษ และหลักฐานการชำ�ระเงินมาที่ Line
ID: @yesthailand หรืออีเมล์ info@yesthailand.org (ระบุชื่อนามสกุล เบอร์โทรนักเรียน) *** หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ ***
3. เจ้าหน้าที่จัดส่งอกสาร Application ให้นักเรียนดำ�เนินการภายใน
3 สัปดาห์ พร้อมชำ�ระค่าโครงการจำ�นวน 100,000 บาท ภายในวัน
ที่ 16 ธันวาคม 2563
4. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ได้ที่สำ�นักงาน หรือไปรษณีย์
ที่ อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2 เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำ�เจียก แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 พร้อมชำ�ระค่า
โครงการงวดสุดท้ายจำ�นวน 110,000 บาท ภายในวันที่ 10
มกราคม 2564
5. เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564
6. เยาวชนเดินทางเข้าร่วมโครงการตามกำ�หนดการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการ

142,800 บาท
233,900
บาท บาท
233,900
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์

กำ�หนดการชำ�ระเงินสมทบ

งวดที่ 1 ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤศจิกายน 2563 จำ�นวน
23,900 บาท
งวดที่ 2 ส่งเอกสาร Application จำ�นวน 100,000 บาท ภายในวันที่
16 ธันวาคม 2563
งวดที่ 3 ชำ�ระส่วนที่เหลือจำ�นวน 110,000 บาท ภายในวันที่ 10
มกราคม 2564

ค่าใช้จ่ายรวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามกำ�หนดโครงการ
การดำ�เนินการวีซ่าและค่าวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว)
ค่าแปลเอกสารสำ�หรับยื่นวีซ่า
ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
ค่าพำ�นักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาในโครงการพร้อม
ด้วยอาหาร 2 มื้อ (เช้า - เย็น)
6. ปฐมนิเทศลงทะเบียนและปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
7. เสื้อยืด YES และ เจ้าหน้าที่จัดส่งสนามบิน
8. ปัจฉิมนิเทศเมื่อเดินทางกลับไทย

ระเบียบการยกเลิกโครงการ

1. กรอกใบคำ�ร้องทั่วไป (แบบฟอร์มของ YES) ติดต่อคุณอรทัย ฝ่าย
การเงิน โทร 0 2508 0099 ต่อ 1210, 084 673 0744
2. ยกเลิกโครงการ หลังลงทะเบียนก่อนจัดส่งไปต่างประเทศ หักค่า
ธรรมเนียม 20,000 บาท
3. ยกเลิกโครงการ หลังจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ หักค่าธรรมเนียม
45,000 บาท
4. ยกเลิกโครงการ หลังได้รับ Placement หักค่าธรรมเนียม 25%
ของค่าโครงการ
5. ยกเลิกโครงการ เมื่อได้รับเอกสารยื่นวีซ่า หักค่าธรรมเนียม 35%
ของค่าโครงการ
6. ยกเลิกหลังการเดินทางไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
7. กรณีมีเหตุสุดวิสัย ซื่งอาจจะทำ�ให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรค
ระบาด เหตุจลาจล ภัยพิบัติหรืออื่นๆ   เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญา
โครงการฯ

หมายเหตุ
กิจกรรมต่างๆ จะดำ�เนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย หรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าทำ�หนังสือเดินทาง
ค่าเดินทางจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปยังโรงเรียน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่ายูนิฟอร์มของโรงเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม
ค่าทัศนศึกษา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
นักเรียนจะต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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โครงการเยาวชนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น

STUDY TOUR

UK, CANADA, USA ระยะ
เวลา 2 สัปดาห์ (ตุลาคม),
4 สัปดาห์ (เมษายน) อายุ 12 24 ปี เรียนภาษาอังกฤษใน
ช่วงเช้าระหว่างจันทร์ – ศุกร์  
ณ สถาบันเรียนภาษา
    ช่วงบ่ายหรือวันหยุดสุด
สัปดาห์ ร่วมกิจกรรมกลุ่มใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทัศนคติต่างๆ และ/หรือร่วม
ทั ศ นศึ ก ษา ตามโปรแกรม
ของแต่ละประเทศ (มีคุณครู
ไทยคอยดูแลตลอดระยะเวลา
โครงการ)
เริ่มต้น 99,800฿
โครงการรับอุปถัมภ์ติวเตอร์ชาวอเมริกัน

HOMESTAY TUTOR

    เปิดโอกาสให้ครอบครัว
ชาวไทยได้ เ ปิ ด ประตู บ้ า น
ต้ อ นรั บ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ
จากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
อายุระหว่าง 18 – 70 ปี ซึ่ง
เป็น Native Speaker  ระยะ
เวลา 1 -3 เดือน
    สิ่งที่ครอบครัวอุปถัมภ์จะ
ได้รับ เรียนภาษาอังกฤษ 15
ชม./สัปดาห์, ฝึกภาษาอังกฤษ
ตลอดระยะเวลาทีต่ วิ เตอร์พกั
อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์
7,500฿ ต่อเดือน

YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP (YES)
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส ประเทศไทย อาคารยุวทูต (ชั้น 2)
เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำ�เจียก นวลจันทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0 2508 0099 (5 คู่สาย) โทรสาร 0 2508 0088
Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

