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สวัสดีครับ
ขอแสดงความดีใจกับน้องๆ ที่จบการศึกษา และหลายคนก็ทราบแล้วว่าตัวเองจะเรียนต่อ
คณะอะไร ส่วนน้องๆ ที่ยังเรียนมะจบ ก็อย่าเสียใจนะครับมีอะไรต้องซ่ อมก็ซ่อม มีอะไรต้อง
แก้ก็แก้ให้เรียบร้อย ไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปอย่างแน่นอนครับ สาหรับน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ ่น 24/31 มีกิจกรรมบังคับ “YES CAMP” ที่ต้องเข้าร่วม
โดยพร้อมเพรียงกันที่ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุ ทรปราการ วันที่ 19 – 21
มีนาคม 2560
ปิ ดภาคเรียนฤดูร้อนปี นี้จะทาอะไรดี... กิจกรรมต่างๆ ที่ทากันในช่ วงวันปิ ดเทอมฤดูร้อนมี
มากมาย ขึ้นอยู ่กับความถนัดและความพร้อมของเรา เช่ น เรียนเสริมตามศูนย์กวดวิชา เรียน
ภาษาที่ต่างประเทศ ไปเที่ยวพักร้อนที่ต่างประเทศกับครอบครัว หรือช่ วยงานครอบครัว เช่ น
ช่ วยงานในบริษัท (คุณพ่อ-คุณแม่) เรียนรู ้งานของครอบครัว ทาฟาร์ม ทาสวน ปลูกผัก
เป็นต้น และยังมีกิจกรรมเข้าค่ายอีกมากมายที่องค์กร หรือรัฐ - รัฐวิสาหกิจจัดขึ้น และที่ไม่
ควรพลาดเลยก็คืองานจิตอาสา ซึ่ งเป็นการเสนอตัวทาเพื่อผู ้อ่นื ด้วยความสมัครใจ มีใจ
อาสาสมัคร และผลของการกระทานัน้ เป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม เป็นบุ คคลที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีเวลาและใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ รวมทัง้ มีความเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมของงานที่มีความหลากหลายนัน้ ๆ
แล้ววางตนเองอยู ่ในบทบาทที่หนุนเสริมต่อกลไกการทางานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อที่จะ
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง
อย่างไรก็ตามวัยของเราคือวัยแห่งการเรียนรู ้ อย่าเพิ่งปิ ดกัน้ ตนเองที่จะรับรู ้ และเรียนรู ้
ยิ่งเราเรียนรู ้มากตัวเลือกของเราก็มากตามไปด้วย เมื่อถึงเวลาตัดสินใจเลือก เป้าหมายของ
เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่ทักษะของเราต่างหากที่เพิ่มมากขึ้น หลากหลายขึ้น ซึ่ งไม่
เพียงแต่จะนามาพัฒนาตนเองเท่านัน้ ยังสามารถนามาพัฒนาสังคมที่เราอยู ่ได้อีกด้วย

สวัสดีครับ
YES STAFF

YES THAILAND

วันสตรีสากล
วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่ง
องค์กรที่ทางานด้านผู้หญิงหลาย
ประเทศทั่วโลกได้มีการจัดงานวัน
สตรีสากลขึ้น เพือ
่ ราลึกถึงการต่อสู้
ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง และเฉลิม
ฉลองเนือ
่ งในโอกาสวันสตรีสากล
รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์
เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ปัญหาต่อไป
ในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น จะ
เห็นได้จากหน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้า
งานมาก ขึ้น รวมถึงการเข้าไปมี
บทบาทในการบริหารประเทศชาติ
สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็น
สตรีที่มีความรู้ความสามารถ
ครบถ้วนทุกๆ ด้าน
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ข้อควรรูส้ ำหรับนักเรียนแลกเปลีย่ น
เมื่อเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุกคนจะเต็มไปด้วยความ
คาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ เนื่องจากประเทศเขาพัฒนาแล้ว
เป็นเมืองที่เจริญแล้วเป็นต้น ทัง้ นี้การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนัน้ ความ
คาดหวังและเป้าหมายที่สาคัญนัน้ คือการเรียนรู ้วัฒนธรรมใหม่ (ตาม
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ) เรียนรู ้ท่จี ะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่
(สังคมใหม่) การใช้ชีวิตที่บ้านโฮส การใช้ชีวิตที่โรงเรียน การคบเพื่อน
ฯลฯ ทัง้ นี้ต้องอยู ่ภายใต้กฎระเบียนของโครงการ ของโรงเรียน และที่
บ้านโฮส ไม่ใช่ การคาดหวังแบบผิดๆ เช่ นจะได้ไปอยู ่กับโฮสที่รวยอยู ่ใน
เมืองใหญ่ มีห้องส่วนตัว มีรถรับส่ง บลาๆๆๆ เมื่อไหร่ก็ตามหาก
ตัง้ เป้าหมายไว้แบบผิดๆ การที่จะประสบความสาเร็จจากที่ได้เดินทางไป
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็อาจจะได้ไม่เต็มที่
และมีผลต่อเนื่องต่างๆ
ตามมา เช่ นการปรับตัวภายในบ้าน การรับประทานอาหารที่บ้านโฮส
ไม่ได้รสชาติไม่ถูกปาก ไม่กล้าที่จะพู ด ซึ มเศร้า เก็บตัว ไม่เข้าสังคม
ไม่ยอมเรียนรู ้ท่จี ะปรับปรุ งตัวเอง
ทางองค์กรที่ดูแลนักเรียนก็จะให้
โอกาสในการปรับปรุ งแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกสักระยะหนึ่ง หากไม่
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น การแก้ปัญหาในลาดับท้ายสุดก็คือส่งตัวกลับ ก็
เท่ากับว่านักเรียนไม่ได้อะไรเลย เสียทัง้ เงินเสียทัง้ เวลาออกจากโครงการ
ก่อนกาหนดกลับมาเรียนก็ไม่ได้ ต้องรอจนกว่าเปิ ดเทอมใหม่ เป็นต้น
ดังนัน้ การที่จะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียม
ความพร้อม เพื่อที่จะได้ทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสพ
ความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
แล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมาะสมกับใคร?
ทัง้ นี้การเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนไม่ได้มีการเจาะจง ว่าสาหรับใคร หรือใครเหมาะสมนักเรียน
ทุกคนที่อยู ่ในเกณฑ์ ตามคุณสมบัติท่ปี ระกาศไว้มีสิทธิ์เท่าๆ กัน
จุ ดสาคัญอยู ่ท่เี รามีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่
- เปิ ดใจพร้อมที่จะเรียนรู ้
- ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานที่ และวัฒนธรรมใหม่ได้
- ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ (ไม่มีโรคประจาตัว)
- ไม่เป็นคนเก็บตัว (สันโดษ)
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนัน้ ไม่มีสูตรสาเร็จในการปฏิบัติ เพราะ
ขึ้นอยู ่กันตัวนักเรียนเองที่จะนาเสนอตัวตนในสังคมใหม่ และปรับเปลี่ยน
ตัวตนให้สามารถอาศัยอยู ่ได้อย่างมีความสุข และเป็นที่รักของคนใน
สังคมที่ตนได้เข้าไปอาศัยอยู ่อย่างน้อยที่สุด ก็ ครอบครัวที่รับเราเข้าไป
อาศัยอยู ่ด้วย ให้มีความรู ้สึกที่ดีทงั้ ต่อหน้าและลับหลัง โดยนิสัยของคน
ไทยโดยรวมที่มีกันทุกคน ก็คือการเอาใจใส่ ช่ วยเหลือกันและกัน ยิ้ม
แย้ม และมีความเป็นมิตร ให้พึงปฏิบัติอยู ่ตลอดเวลา ดั่งคาโบราณที่ยัง
สามารถนามาใช้ได้อยู ่เสมอ “อยู ่กับท่านอย่างนิ่งดูดาย ปั้ นวัวปั้ นควาย
ให้ลูกท่านเล่น” ง่ายๆ ก็คือเมื่อเราเข้าไปอาศัยอยู ่ในบ้านโฮส เราต้อง
YES THAILAND

แบ่งเบาภาระ ช่ วยงานในบ้านโฮสตามสมควร จะกระทาการสิ่งใดให้
สอบถามโฮสพ่อ หรือโฮสแม่ก่อนว่ากระทาสิ่งใดได้บ้าง และไม่สามาระ
กระทาสิ่งใดได้บ้าง
เรื่องสาคัญอีกอย่างก็คือการรักษาเวลา
รู ้จักจัดการเวลาของ
ตนเองให้ดี จัดสรรวันเวลาให้เป็นไปตามกฎภายในบ้าน และที่โรงเรียน
ซึ่ งจะทาให้เรามีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ตัวอย่างเช่ น
รถโรงเรียนจะมารับตอน 7.45 น. อย่างช้าที่สุดก็คือ 7.45 น. ต้องยืน
รอพร้อมขึ้นรถเท่านัน้
ไม่มีการวิ่งตามรถหรือรถมารับสายอย่าง
แน่นอน และที่โรงเรียนก็เช่ นกัน การเข้าห้องเรียนก็ต้องตามเวลาที่
กาหนดเท่านัน้ หากสายเพียงเล็กน้อยจะถูกตัดคะแนนในทันที
เริ่มแรกที่พบกับโอสแฟมิล่แี สดงความเคารพ และกล่าวทักทายกัน
ตามปกติ และเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างเป็นกิจจะสักษณะ จะพู ด
อย่างไรดี นี่คือตัวอย่างข้อความที่ฝ่ายต่างประเทศ YES เรียบเรียงมา
ให้นักเรียนโดยเฉพาะ
“My name ... and where I come from you know already. So I just
want to thank you for your kindness to host me. I look forward to
get along well with all of you. Please inform me all the rules of the
family because that will help me to adapt to you. I am friendly and
obedient and I hope to develop nice relationship between us. You
can correct me whenever I am wrong because you are just like my
natural family. Thank you.”
ที่สาคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเองต้องทาให้ได้อย่างที่พูดด้วยนะครับ
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โครงการเรียนภาษา Language Course (LC)
ลักษณะโครงการ
สาหรับผู ้ท่สี นใจ และมีอายุ ตงั้ แต่ 13 ปี ขึ้นไป เรียนภาษาอังกฤษ
และฝึ กทักษะด้านภาษา ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ อังกฤษ
และอเมริกา เป็นต้น ตามโปรแกรมที่ต้องการ โดยแต่ละสถาบันจะมีการ
ทดสอบเพื่อวัดระดับความรู ้ภาษาอังกฤษ ของผู ้สมัครทุกท่านที่เข้าร่วม
โครงการ และจัดให้เรียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ พร้อมทัง้ จัดแนะนางาน หรือแหล่งงานให้ทาควบคู่กับการ
เรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ งจะได้
เรียนรู ้ภาษาและวัฒนธรรม จากการใช้ชีวิตในระหว่างที่เรียนและทางาน
พร้อมทัง้ ฝึ กฝน การใช้ภาษาโดยตรงกับเจ้าของภาษา ทัง้ นี้ผู้สมัคร
สามารถเลือกระยะเวลาและประเทศที่ต้องการได้

่ ัก
ทีพ
Home stay พักกับครอบครัวอุ ปถัมภ์ / Student House
(Double) / Student House (Triple)

ประเทศ
สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซี แลนด์, อเมริกา, อังกฤษ

สถานทีร่ ับสมัคร
สานักงาน YES, เมล์: info@yesthailand.org, Line: yesthailand

คุณสมบัติ
อายุ 13 ปี ขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 86,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู ่กับระยะเวลาในการ
เข้าร่วมโครงการ / ประเทศ

สถานภาพ
นักเรียน, นักศึกษา, บุ คคลทั่วไป

PART TIME:

การเดินทาง
ตลอดปี (คอร์สเรียนเริ่มทุกวันจันทร์)

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 เดือน ไม่รวมค่าตั๋วเครือ่ งบิน/วีซ่า

คอร์สเรียน
General English / Intensive English
เวลาเรียน
FULL TIME:

ระยะเวลาโครงการ
ผู ้เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ
ได้ เริ่มต้น 1 เดือนขึ้นไป
ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกวันเดินทางได้ ทัง้ นี้จะต้องมีระยะเวลา
ในการเตรียมเอกสารวีซ่าและดาเนินการวีซ่าประมาณ 30 - 45 วัน

Monday - Thursday 9am - 3.15pm
Friday 9am - 12.15pm
Monday - Friday 9am - 12.15pm

เมือง
สิงคโปร์
โอ๊คแลนด์
ซิ ดนีย์
ซานฟรานซิ สโก
ลอนดอน

ประเทศ
สิงคโปร์
นิวซี แลนด์
ออสเตรเลีย
อเมริกา
อังกฤษ

ค่าใช้จ่าย/เดือน
86,000 บาท
88,000 บาท
112,000 บาท
110,000 บาท
123,500 บาท

หมายเหตุ

การเรียนการสอน
ผู ้สมัครสามารถที่จะเลือกเรียนได้จากหลายสถาบันซึ่ งทุกๆ สถาบัน
จะเน้นย้า และจัดให้มีการศึกษาที่หลากหลายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย และอบอุ ่นใจ ซึ่ งทาให้ทุกคนสามารถยกระดับความมีวินัย
แรงกระตุ้น ของตนเอง เพื่อการพัฒนาการศึกษาและให้ความช่ วยเหลือ
นักเรียนในการพัฒนาความชานาญ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็น
ตัวของตัวเอง และเพื่อให้นักเรียนประสบความสาเร็จ แบ่งปั นความ
รับผิดชอบในสังคมโลก
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