Homestay Tutor Program

โครงการอุปถัมภ์ติวเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
Homestay Tutor Program

ประวัติความเป็นมา
องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES (Youth Exchange Scholarship) คือองค์กรเอกชนที่ให้บริการงานด้านการศึกษามากว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2528 สำ�นักงานแห่งแรกอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี เยาวชนคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจาก YES คือ คุณชนนี ริมทอง ซึ่งได้เดินทางไปรับการปฐมนิเทศที่ “ฮ่องกง”
ต่อมาองค์กรในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าคุณอาคม ริมทอง เข้าใจถึงวิธีการดำ�เนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ จึงเชิญคุณอาคม ริมทอง เป็นอาสาสมัครจากวันนั้น จนถึงปัจจุบัน องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำ�เนินการโดย
ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 22 ประเทศ อาทิเช่น
สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เม็กซิโก เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก
YES ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำ�หน้าที่ “ยุวทูต YES” อันจะนำ�มาซึ่งการสร้างสัมพันธภาพ และความ
เข้าใจอันดีงามระหว่างชนชาติต่างๆ ทั่วโลกต่อไป ในการนี้ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อผดุงสันติภาพโลกอีกทางหนึ่งด้วย และเป็นการ
พัฒนาทักษะทางภาษา ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่าง
มีความสุข ทั้งนี้เยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ เรียนและพำ�นักกับครอบครัว
อุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลา 6 สัปดาห์ - 1 ปีการศึกษา
เป็ น โครงการที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ค รอบครั ว ชาวไทยได้ เ ปิ ด ประตู บ้ า น
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา อายุระหว่าง 18 – 70 ปี
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการหรือติวเตอร์ เป็น Native Speaker ซึ่งผ่านการทดสอบ
ITEP (the International Test of English Proficiency) และผ่านการตรวจ
สอบประวัติอาชญากรรมและมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
วัตุประสงค์ของโครงการ:
»» เพื่อพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
และสร้างบุคลากรให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต
»» เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม แบ่งปันประสบการณ์
»» เพื่ อ ส่ ง เสริ ม มิ ต รภาพระหว่ า งติ ว เตอร์ แ ละครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ใ ห้ เ กิ ด
สันติภาพถาวรต่อโลก
»» เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสเผยแผ่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภาษากับ
ชาวเมริกัน

ระยะเวลาโครงการ
1 - 3 เดือน
คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์
»» อายุ 25 ปีขึ้นไป มีสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
»» สมาชิกในบ้านจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
»» ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
หรือท้องถิ่น (กรณีที่ออกได้)
»» มีบ้านรั้วรอบขอบชิดและสามารถที่จะจัดหาอาหารและที่พักให้กับผู้
สมัครได้ตลอดโครงการ
»» จัดให้มีห้องนอนส่วนตัวสำ�หรับผู้เข้าร่วมโครงการ
»» มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ
7,500 บาท/เดือน
หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP
ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ
1. ส่งใบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ตามแบบฟอร์มของ YES เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์
โดยอาจมีการนัดสัมภาษณ์และมีการขอ
เข้าไปตรวจสถานที่ ห้องพักและสภาพบ้านโดยทั่วไปเพื่อดูความพร้อมของ
ครอบครัวอุปถัมภ์
2. YES นำ�เสนอประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ Homestay Tutor Program ให้
ครอบครัวที่สนใจรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
3. ตอบรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์
และครอบครัวอุปถัมภ์ชำ�ระค่าใช้จ่าย
สนับสนุนเดือนละ 7,500 บาท โดยมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน โดยโอนเงิน
เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม   ริมทอง เลขที่บัญชี 039-713056-8 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ จากนั้นส่งสำ�เนาการโอนเงินที่
Line: @yesthailand แจ้งชื่อ นามสกุลครอบครัวอุปถัมภ์
4. YES จัดส่งหนังสืออบรมและแนะนำ�การเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ โดยจะมีเจ้า
หน้าที่แนะนำ�ทางโทรศัพท์ (กรณีอยู่ต่างจังหวัด) กรณีครอบครัวอาสาสมัคร
อยู่ในกรุงเทพฯเยสจะนัดหมายวันเวลาเพื่อจัดอบรม ณ สำ�นักงานเยส
5. ติวเตอร์เดินทางมาถึงสนามบิน ตัวแทนเยสพร้อมด้วยครอบครัวอุปถัมภ์ไป
รับผู้เข้าร่วมโครงการ
6. เมื่อครบกำ�หนดตั้งแต่ 1- 3 เดือนในการเข้าร่วมโครงการ ติวเตอร์เดินทาง
กลับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสวัสดิภาพกับประสบการณ์อันล้ำ�ค่า

หน้าที่ของครอบครัวอุปถัมภ์
1. จัดหาอาหาร 3 มื้อ / วัน ยกเว้นกรณีติวเตอร์ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในสุด
สัปดาห์
2. จัดห้องนอนส่วนตัว  
3. เข้าร่วมปฐมนิเทศและรับผู้เข้าร่วมโครงการที่สำ�นักงาน YES ในวันที่เดินทาง
มาถึง (Arrival Orientation)
สิ่งที่ครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับ
1. เรียนภาษาอังกฤษ 15 ชม./สัปดาห์
2. ฝึกภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาที่ติวเตอร์พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์
หลักฐานการสมัครครอบครัวอุปถัมภ์
»» รูปถ่ายครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านพัก สภาพแวดล้อม ห้องนอน และบริเวณอื่นๆ
ในบ้าน
»» สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาทะเบียนบ้าน
»» กรอกใบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ตามแบบฟอร์มของ YES

WWW.YESTHAILAND.ORG/APPLY

โครงการอื่นๆ ของ YES
นักเรียนแลกเปลี่ยน
อายุ 15-18.5 ปี
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
233,900 ฿

High School
Exchange

ศึกษาต่อต่างประเทศ
อายุ 14 – 18.5 ปี
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
550,000 ฿

Full Fee Paying

แลกเปลี่ยน-วีไอพี
อายุ 15 – 18.5 ปี
ค่าใช้จ่าย
698,800 ฿

Exchange VIP

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

