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 โครงการแลกเปลี่ยนเปนโครงการศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมให
เกิดความเขาใจอันดีงามระหวางประเทศ และประชาชน
พลเมืองในประเทศตางๆ ซึ่งเปนโครงการที่ผานการรับ
รองจากภาครัฐในตางประเทศโดยนักเรียนที่ไดรับการ
คัดเลือก ใหเขารวมโครงการจะไดรับการยกเวนคาเลา
เรียนหรือจายคาธรรมเนียมนอยกวาปกตินักเรียนจะได
เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น (Grade 
10-12) ทั้งนี้นักเรียนอาจถูกลดชั้นไดโดยไมจําเปนวานัก
เรียนจะตองไดเขาเรียนในชั้นถัดไป แมวานักเรียนจะ
เรียนจบช้ันใดก็ตามมากอนหนาแลว 

 การเขารวมโครงการแลกเปล่ียน นักเรียนตองมี
ความมุงมั่นที่จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัว
อาสาสมัครอยางจริงใจ อีกท้ังเวลาท่ีเขารวมโครงการก็
ตองแสดงใหเห็นถึงความพยามอยางดีที่สุดในการอยู
รวมกันและตองแสดงถึงความพยายามดานการเรียน
นักเรียนอาจถูกสงตัวกลับ และถูกคัดชื่อออกจากโครง
การไดหากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบหรือนักเรียนมี
ผลการเรียนตกต่ํามาก 

 ในขณะที่นักเรียนเขารวมโครงการฯ จะไดพัก
อยูกับครอบครัวอาสาสมัครซ่ึงจะมีหนาที่เปนผูปกครอง
ตลอดระยะเวลาในโครงการฯ ดูแลใหที่พักแกนักเรียน
โดยนักเรียนรวมรับประทานอาหารดวยกันโดยปกติ
ในมื้อเชาและเย็น ซึ่งครอบครัวอาสาสมัครมิไดรับคาใช

จายใดๆ และยินดีรับนักเรียนเขาไปอยูดวยเสมือน
นักเรียนเปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว แตสําหรับบาง
ประเทศครอบครัวอาสาสมัครอาจจะไดรับคาตอบแทน
บางเล็กนอยเปนนํ้าใจจากองคกรในตางประเทศ
แตไมถือวาเปนคาจางแตอยางใด โดยนักเรียนเองก็
มีหนาที่ชวยเหลือครอบครัวอาสาสมัครเรื่องในบาน
ตางๆ เชนการชวยกันลางจาน ทําความสะอาดบาน
ฯลฯ ปฏิบัติเฉกเชนคนอ่ืนๆ ในครอบครัว อน่ึงนักเรียน
จะไมสามารถเลือกครอบครัวอาสาสมัครได ในทาง
ตรงกันขาม ครอบครัวอาสาสมัคร และโรงเรียนจะเปน
ผูเลือกนักเรียนเอง  โดยปกติโรงเรียนที่รับนักเรียนมัก
จะอยูในเมืองเล็กๆ มากกวาเมืองใหญ การอาศัยอยูดวย
กันในลักษณะดังกลาว ความสัมพันธจะเปนไปโดยธรรม
ชาติตางฝายคอยเรียนรูซึ่งกันและกันนักเรียนกลายเปน
สวนหนึ่งของครอบครัวและมีหนาที่พึงตองปฏิบัติและ
เคารพตอครอบครัวที่อยูดวยอยางถอยทีถอยอาศัยกัน

 นอกเหนือจากนี้นักเรียนตองพึงระวังการประ-
พฤติตนตางๆ ใหอยูในกรอบและระเบียบของ YES และ
องคกรตางประเทศอยางเครงครัด กลาวคือนักเรียนมี
ภารกิจท่ีตองปรับตัว และปฏิบัติตามวัตถุประสงคของ
โครงการแลกเปลี่ยนเพ่ือใหความสัมพันธนักเรียนกับ
ครอบครัวอาสาสมัคร เปนไปอยางราบรื่นและประสบ
ความสําเร็จในโครงการ

 ดังน้ันหากผูปกครองและนักเรียนขาดความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโครงการแลกเปล่ียน นักเรียน
และผูปกครองอาจจะกําลังตัดสินใจผิดที่สงบุตรหลาน
ของทานเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจกอใหเกิด
ปญหาตามมาภายหลังดวยกันเชนมีความคาดหวังสูง
เกนิความสามารถท่ีทางองคกรจะตอบสนองได เชน  กรณี
นักเรียนไมสามารถปรับตัวได หรือไมเคยทําอะไรไดดวย
ตนเอง หรือกรณีที่ไมชอบความเปนอยูของเมืองเล็กๆ
เปนเหตุเรียกรองในการขอยายรัฐ ยายโฮสแฟมิลี่หรือ
แมกระท่ังการขออออกจากโครงการกอนกําหนดฯลฯ
ซึ่งในทางปฏิบัติองคกรจําเปนตองปฏิบัติตามกติกาและ
กฎเกณฑ ดังน้ันการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการถือ
เปนสิ่งจําเปนในอันดับแรกที่จะตองพิจารณาใหละเอียด

เขาใจโครงการแลกเปล่ียน



FAQ ถาม-ตอบ

ปญหาดานความคาดหวังกับการใชชีวติที่ตางประเทศ
 นักเรียนและผูปกครองหลายทานอาจจะมี
ความคาดหวังที่สูงเก่ียวกับการไดมีโอกาสใชชีวิตที่ตาง
ประเทศ ซึ่งตามความเปนจริงแลวประเทศตางๆ ก็ยอม
มีความแตกตาง ขอดีขอเสีย ทั้งทางดานพื้นที่ ภูมิอากาศ
สภาพแวดลอม วัฒนธรรมภาษา สังคม บุคคล เชื้อชาติ
ศาสนา กฎระเบียบขอบังคับ ฯลฯ ที่แตกตางกันออกไป
นักเรียนกอนออกเดินทางไมควรวาดภาพ หรือจินตนา-
การกับบุคคลหรือสิ่งตางๆ ที่นักเรียนกําลังจะมีโอกาสได
ใชชีวิตไวสูงจนเกินไปนัก นักเรียนไมควรลืมและในทาง
กลับกันก็ควรใหความสําคัญที่วานักเรียนไปที่ตาง
ประเทศนั้นเพื่อวัตถุประสงคอะไร สิ่งใดท่ีนักเรียนควร
ทําและไมควรทําอยางไร ซึ่งตามความจริงแลวก็อาจจะ
ไมเปนไปตามความคิดท่ีนักเรียนคาดหวังเอาไว โดยสวน
ตัวก็ได  นักเรียนควรเขาใจในสัจธรรมความเปนจริงที่วา 
“บุคคลทุกคนและทุกสถานที่ทุกแหงหนยอมมีทั้งขอดี
และขอเสียที่แตกตางกัน ไมมีบุคคลหรือสถานที่ใดมี
ความสมบูรณแบบในตัวเอง” ดังนั้นนักเรียนก็ไมควรต้ัง
ความหวังแตควรท่ีจะต้ังมั่นปฏิบัติหนาท่ีของนักเรียนให
ดีที่สุด

 ตัวอยางนักเรียนบางทานไดรับคัดเลือกเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยนไปที่ประเทศญี่ปุน  โดยที่นัก
เรียนไดรับขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวอุปถัมภสถานที่ตั้ง
ของบาน โรงเรียน สภาพชุมชน ที่นักเรียนกําลังจะเดิน
ทางเขาไปอาศัยอยูดวย ซึ่งตามความเปนจริงสิ่งที่นัก
เรียนควรปฏิบัติก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจท่ีจะเดินทาง
ไปใชชีวิตศึกษาที่นั่น  นักเรียนไมควรท่ีจะคาดหวังไววา
บุคคลและสถานท่ีที่นักเรียนกําลังจะไปอยูนั่นจะเปน
สิ่งที่ยอดเย่ียมหรือสมบูรณแบบ  นักเรียนอาจจะมีความ
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การดูแลนักเรียนในระหวางเขารวมโครงการ

 หากนักเรียนมีปญหาไมวาจะเปนเร่ืองใดอยา

มองขามแมเรื่องเล็กๆ ขอใหนักเรียนไดปรึกษากับครอบ

ครัวอาสาสมัคร และ / หรือแจงใหที่ปรึกษาหรือผูดูแล

ทองถิ่นในพื้นที่รับทราบ (Community reresentative, 

Community Counselor, หรือ Area representative) 

โดยใหพูดอยางเปดเผย ใหเหตุผลสนับสนุนอยางชัดเจน 

ซึ่งที่ปรึกษาจะเปนผูคอยใหความชวยเหลือ และแนะนํา

นักเรียนทุกเรื่องจนกระท่ังปญหาตางๆคลี่คลาย 

ทั้งนี้การแกปญหาใดๆ นักเรียนและผูปกครองตองให

ความรวมมือในการแกปญหารวมกันเพ่ือใหทุกอยาง

ดําเนินไปอยางราบรื่น ผูปกครองจะไมแทรกแซงการ

ทํางานขององคกรเชน การใหญาติในตางประเทศเขาไป

ติดตอกับองคกรตางประเทศ หรือการพยายามแกปญหา

เองโดยการติดตอกับครอบครัวอาสาสมัครและเจาหนา

ที่ในตางประเทศเอง ซึ่งจะทําไมไดทุกอยางตองเปนไป

ตามข้ันตอนขององคกรและอยูภายใตกรอบและกฎ

ระเบียบที่สามารถตอบสนองไดเทานั้น เพื่อใหเกิดความ

สะดวกแกทุกฝายในการทํางานโดยทุกฝายตางมี

วัตถุประสงคเดียวกันเพื่อชวยเหลือนักเรียนใหดีที่สุด
ดังนั้นนักเรียนและผูปกครองตองเขาใจและมีความ
อดทนตอระยะเวลาท่ีดําเนินการจึงจะทําใหการแกไข
ปญหาตางๆ ลุลวง

คาดหวังไววาประเทศญี่ปุนน้ันเปนประเทศท่ีทันสมัย
มีเทคโนโลยีที่สมบูรณแบบ เปนที่นาตื่นตาตื่นใจตอการ
ใชชีวิต ในทางกลับกันนักเรียนก็อาจมิไดเตรียมตัวที่จะ
พบกับความเรงรีบของผูคน ความคับแคบของสถานที่
พักอาศัย หรือความไมสะดวกตอการใชภาษาอังกฤษ
ของคนญ่ีปุนที่นั่นซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสงผลกระทบตอการ
ปรบัตัวของนักเรียนเอง อยางที่ไดกลาวมาแลววาไมวา
จะเปนบุคคลหรือสถานท่ีหรืออะไรก็ตามยอมมีทั้งขอ
ดีหรือขอเสียอันจะนําไปถึงความแตกตางที่นักเรียน 
สามารถนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่นักเรียนพบเจออยู
จากประสบการณของนักเรียนเองได  

 ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือนักเรียนควรเตรียมความ
พรอมท้ังทางดานจิตใจท่ีจะพบเจอกับสิ่งใหมหลาก
หลายรูปแบบ และแสดงความรับผิดชอบตอสถานะ
ความเปนนักเรียนแลกเปล่ียนฯในอันที่จะพัฒนา
ตนเองใหประสบกับความสําเร็จในโครงการอยางเต็ม
ประสิทธิภาพใหมากที่สุดเทาที่ตนจะทําได

การถูกสงตัวกลับกอนกําหนด
 องคกรตางประเทศสามารถสงตัวผูเขารวม
โครงการ ณ ประเทศน้ันๆ กลับกอนครบกําหนดได โดย
สาเหตุตางๆ ตอไปน้ี

1. ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ YES และองคกร
ตางประเทศ

2. ไมสามารถปรับตัวเขากับครอบครัวอุปถัมภ
และสภาพแวดลอมอื่นๆ

3. ไมตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนเปนเหตุใหโรงเรียน
และครอบครัวอุปถัมภปฎิเสธการรับอุปถัมภนักเรียน

4. มปีญหาทางดานสขุภาพจิต สภาวะทางอารมณ

และจิตใจไมสามารถอยูภายใตกฎระเบียบที่เครงครัด 
และไมมีความอดทนตอความกดดันตางๆ ได

5. มีปญหาดานบุคลิกภาพอยางมากในการแสดง
ความมั่นใจที่จะอยูหางจากบิดา-มารดา

6. เปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคประจําตัว
รายแรง

7. ติดยาเสพติด หรือ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือ 
สูบบุหรี่ (จะถูกสงตัวกลับทันทีที่ทางองคกรในตางประ
เทศทราบและไมสามารถเรียกคาใชจายใด ๆ คืนได)

8. ไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในเบื้องตน 
และไมสามารถที่จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ 

9. มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมท่ีจะเปนนักเรียน
แลกเปลี่ยนที่จะประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจขององคกรตางประเทศและ  YES

10. ทําผิดกฎหมายของประเทศอุปถัมภ

YES คืออะไร ?
 YES เปนองคกรในประเทศไทยท่ีดําเนินการคัด
เลือกและเปนผูประสานงานในการดูแลนักเรียนที่ เขา
รวมโครงการ และไดรับการรับรองมาตรฐานของ CSIET 
(The Council on Standards for International Edu-
cational Travel) ซึ่งเปนหนวยงานมาตรฐานการทองเที่ยว
เพื่อการศึกษานานาชาติ เมื่อนักเรียนไดรับการตอบรับจาก
ทางองคกรตางประเทศ จากนั้นจะดําเนินการออกเอกสารรับ
รองของประเทศนั้นๆ เพื่อใชประกอบในการยื่นขอ VISA ที่
สถานทูต และสถานทูตจะเปนผูตรวจสอบใหกับผูปกครอง
โดยอัตโนมัติวานักเรียนจะสามารถเดินทางไปเรียนโดยถูก
ตองหรือไม
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ระยะเวลาโครงการและกําหนดการเดินทางเมื่อไร ?
 1 ปการศึกษา (ประมาณ 8 – 10 เดือน) เร่ิมเดิน
ทางในเดือนเมษายน, กรกฎาคม ~ ตุลาคมของปถัดไป (ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับประเทศที่เขารวมโครงการ)

ถาตองการเรียนตออีก 1 ป ไดหรือไม ?
 ไมได เนื่องจากนักเรียนเดินทางไปศึกษาในฐานะ
นักเรียนทุนแลกเปล่ียน เปน VISA แบบ J1 ไปศึกษาไดเพียง 
1 ปเทานั้น และตองเดินทางกลับภายใน 1 สัปดาหหลังจากท่ี
โรงเรียนปดภาคเรียน แตนักเรียนสามารถกลับไปศึกษาตอโดย
เขารวมโครงการศึกษาตอ YES ประเภท Full Fee Paying 
Program ไดโดยใช VISA แบบ F1 และจายเงินคาเลาเรียนปกติ 

ไปอยูกับใคร เรียนที่ไหน เลือกไดหรือไม ?
 นักเรียนจะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ (HOST 
FAMILY) และเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ทั้งนี้นักเรียนไมสามารถ
เลือกครอบครัว โรงเรียนหรือรัฐได
 YES มีเอกสาร Application ใหนักเรียนกรอก
ประวัติสวนตัวอยางละเอียดแสดงถึงความเปนอยูของ
นักเรียนกับครอบครัว กิจกรรมที่ชอบ พรอมนําเสนอภาพ
กิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ในโรงเรียน เปนตน ขอมูล
เหลานี้จะถูกสงไปยังองคกรตางประเทศ เพื่อใหครอบครัว
อุปถัมภที่ผานการคัดเลือกแลวเปนผูเลือกนักเรียนและรับ
นักเรียนเขาไปอยูดวยกันระยะเวลา 1 ปการศึกษา (แตละ
ครอบครัวจะมีเหตุผลเลือกนักเรียนแตกตางกัน เชน บางครอบ
ครัวอาจตองการคนเรียนเกงมากๆ  เพื่อเปนตัวอยางที่ดีกับ
ลูกหรือบางครอบครัวอาจตองการคนมนุษยสัมพันธดี ชอบ
ทํากิจกรรมเปนตน) ดังนั้นการทําเอกสาร Application เปน
สิ่งที่สําคัญมาก และรูปถายสําหรับติด Application ควร
เปนรูปถายยิ้ม เมื่อไดรับการเลือกจากครอบครัวอุปถัมภแลว 
นักเรียนจะไดเรียนในโรงเรียนของชุมชนน้ัน ๆ เพื่อสะดวกใน
การเดินทาง และสะดวกตอครอบครัวในการดูแล

มีปญหากับครอบครัว จะขอยายไดหรือไม ?
 ครอบครัวท่ีไดจัดใหถือวาเหมาะสมแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนไดไมวากรณีใดๆ ใหถือการตัดสินใจของ
องคกรในตางประเทศเปนสูงสุด ยกเวนทางองคกรในตาง
ประเทศไดพิจารณาแลวมีเหตุสมควรใหพิจารณาสรรหา
ใหมได กรณีเปนเคสปกติ จะตองผานขั้นตอนดังนี้ 
1) วิเคราะหปญหาระหวางโฮสและนักเรียน  2) YES ไดรับแจง
ถึงปญหาและประสานผูปกครอง 3) นักเรียนปรับตัวในชวง
ทดลอง “TRIAL PERIOD” ปกติประมาณ 1-3 เดือนแลว
แตกรณี  4) สรุปผลแนวทางแกไขตอไป เนื่องจากโฮสและ
โรงเรียนจะเปนผูเลือกนักเรียน ดังนั้นปจจัยดังตอไปนี้ใหถอื
เปนปจจัยที่ไมสามารถกําหนด และรองขอไดไมวากรณีใดๆ
      1) 85 % ของโรงเรียนและโฮสทั้งหมดจะเปนเมืองชนบท
เพราะในชนบทจะเปดโอกาสรับนักเรียนแลกเปล่ียนมากกวา
และยอมจะมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลงเหลืออยูมากกวาเมืองใหญ
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการแลกเปลี่ยนดวย
      2) โฮสอาจเปนชาวอเมริกันเชื้อสายผิวดํา หรือชาว
ฝรั่งเศสเชื้อสายเอเชียหรืออื่นๆ เพราะเรื่องเชื้อชาติ/สีผิวใน
ตางประเทศจะถือเปนเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีเทาเทียมกัน
ตราบใดที่โฮสเปน CITIZEN ของประเทศนั้นๆ ก็ถือเปนบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเปนโฮสทุกประการ
      3) สภาพภูมิอากาศในตางประเทศยอมแตกตาง
จากประเทศไทยอยางมาก ดังนั้น นักเรียนควรเตรียมตัวท่ีจะ
ไปอยูจริงๆ มิใชไปอยูแลวก็จะอยูไมได เชน อากาศหนาวมาก 
อากาศรอนมาก อากาศรอนชื้น ฯลฯ

      4) สภาพแวดลอมตางๆ เชน เปนเมืองภูเขา เมือง
ทะเล ซึ่งในทางกายภาพ เชน การเดินทางก็อาจจะตองขึ้นเขา 
ลงเขาเปนปกติ
 ดังนั้นการรองขอเปล่ียนโฮสดวยปจจัยขางตน
ใหถือวาเปนความตองการสวนตัว และจะไมสามารถเปลี่ยน
โฮสได

 **ครอบครัวอาสาสมัครรับนักเรียนเขาพักโดยไม
ไดรับผลตอบแทนใดๆ แตยินดีดูแลนักเรียนดวยความเต็มใจ 
เพื่อที่ครอบครัวจะไดรับประโยชนในการเรียนรูและการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกตางใหกับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น
นักเรียนควรใหเกียรติในความเอื้อเฟอของครอบครัวอาสา
สมัคร แตสําหรับบางประเทศครอบครัวอาสาสมัคร อาจจะ
ไดรับคาตอบแทนบางเล็กนอยเปนนํ้าใจจากองคกรในตาง
ประเทศแตไมถือวาเปน คาจางแตอยางใด**

แนวโนมการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ ?
 สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการนักเรียนแลก
เปลี่ยนนั้น บางประเทศไมสามารถจะตอบรับนักเรียนได
ทุกคน เพราะโรงเรียนและโฮสเปนผูเลือกนักเรียนเอง ซึ่ง
โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภจะไดรับการเสนอใบสมัคร
จากนักเรียนนานาชาติทั่วโลก โรงเรียนและโฮสมีเกณฑคัด
เลือกนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศนั้นๆ ไดดี สวนนักเรียนที่สื่อสารไดนอยโอกาสที่
โรงเรียนและโฮสจะเลือก จะลดลงมาตามลําดับ

กรณีที่นักเรียนไมไดรับการตอบรับในประเทศท่ีเลือก ?
 โดยทั่วไปจะทยอยแจงผลการตอบรับตั้งแตเดือน
พฤษภาคม แตก็มีบางกรณีกวาจะทราบวาไมไดรับเลือกก็อาจ
จะผานพนเดือนสิงหาคมไปแลว ซึ่งในชวงเวลานั้นมีประเทศ
แอฟริกาใต และประเทศนิวซีแลนด (Full Fee Paying)  ที่
สามารถรับนักเรียนเขารวมโครงการไดตลอดทั้งป  นักเรียน
คนใดปฏิเสธดําเนินการตอ สามารถรอรับคาโครงการคืน โดย
หักคาธรรมเนียมดําเนินการบางสวน

การเดินทางไปยังประเทศตางๆ ?
 มีเจาหนาที่ของ YES ไปสงนักเรียนที่สนามบินพรอม
ทั้งอธิบายเสนทางการบินโดยละเอียด จากนั้นนักเรียนเดิน
ทางจากประเทศไทยไปยังประเทศตางๆ ดวยตนเอง เมื่อถึง
ปลายทางจะมีครอบครัวอุปถัมภหรือผูประสานงานเปนผูมา
รอรับนักเรียนที่สนามบิน ซึ่งจะมีการนัดหมายกันลวงหนา
กอนเดินทาง

คาใชจายสมทบในการเขารวมโครงการครอบคลุมถึงคาใช
จายอะไรบาง ?

 » คาใชจายการศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด 1 ปการ
ศึกษา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใน Public High School หรือ 
Private High School

 » คาที่พัก,อาหาร (แลวแตครอบครัวอาสาสมัครจัดหาให)
 » คาประกันสุขภาพ ตลอด 1 ปการศึกษา
 » คาจัดอบรมภาษาอังกฤษกอนเดินทางในประเทศ-

ไทย และคาใชจายอื่น ๆ  ในการเตรียมความพรอมของนักเรียน
กอนเดินทาง คาอบรมกอนเดินทาง

 » คาใชจายในการประสานงานระหวาง YES และองคกร
ตางประเทศ และระหวาง YES กับนักเรียน ตลอด 1 ปการศึกษา
ผูปกครองจะไดรับรายงานในเร่ืองการใชชีวิตกับครอบครัวการใช
ชีวิตในโรงเรียน และผลการเรียนของนักเรียนทุก ๆ 3 เดือน

 » คาดําเนินการยื่นขอ VISA (ไมรวมคาธรรมเนียม VISA)

 » คาใชจายอื่นๆ ที่นักเรียนตองชําระเพิ่มเติม มีดังนี้.-
• คาวีซา คา SEVIS FEE และคา Background 
Check (เฉพาะ USA / Denmark)
• เงินประกันสถานทูต South Africa (รับคืนเมื่อ
เดินทางกลับ และรายงานตัวตอสถานทูต) 
• คาเรียนภาษาเพิ่มเติมในตางประเทศ
• คาตรวจสุขภาพในการยื่นวีซา (ถามี)
• คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
• Pocket Money เดือนละ $300 -$ 350
• คาใชจายเดินทางภายในประเทศนั้นๆ

การปรับตัวในการเขาเรียนที่โรงเรียนในตางประเทศ ?
 ในชวงแรก ๆ  ที่ไปเรียนอาจจะมีปญหาในดานภาษา
การสื่อสาร เนื่องจากความไมคุนเคย ดังนั้นนักเรียนจะตองฝก
ตนเองในดานการฟงเพิ่มเติม เพื่อใหงายตอการปรับตัวในชวง
แรก ๆ กอนการเดินทาง YES ไดมีการแนะนําและจัดกิจกรรม 
English Camp เพื่อเสริมภาษาเพิ่มเติมจากที่เรียนมา และ
นกัเรียนควรฝกฝนดวยตนเองดวย  และสามารถติดตออาจารย
ที่ปรึกษาในตางประเทศเพื่อวางแผนการเรียนจะไดนํามา
ประยุกตกับการเรียนในประเทศไทย
 
นอกจากคาใชจายที่แจงไวแลว นักเรียนตองเตรียมเงินไป
อีกหรือไม ?
 ควรมีเตรียมไปบาง สําหรับคาใชจายสวนตัวในบาง
ประเทศ อาจมีคาชุดนักเรียน คาอุปกรณการศึกษา / คากิจ-
กรรมพิเศษ ตามที่เกิดขึ้นจริง ไมควรใหนักเรียนพกเงินติดตัว
ไปในวันเดินทางเกิน $500  ผูปกครองควรสงเงินใหนักเรียน
มีติดตัวไวในแตละเดือนประมาณ  $300 – $350  โดยอาจทํา
บัตรเครดติหรือบัตรเดบิตให และผูปกครองชําระเงินผาน
บัตรที่ประเทศไทย ก็จะเปนการปลอดภัยและสะดวกแก
นักเรียน

ทําไมคัดเลือกนักเรียนกอนการเดินทางถึงเกือบ 1 ป ?
 เนือ่งจาก นกัเรียนจะตองไดรบัการเตรียมตัวในเร่ือง
ของภาษาและเอกสารท่ีตองจัดเตรียมใหกับทางองคกรตาง
ประเทศจํานวนมาก เพื่อจัดหาและคัดเลือกครอบครัวให
เหมาะสมกับนักเรียนใหมากที่สุด ซึ่งจะงายในการปรับตัวของ
ทั้ง 2 ฝาย และจะตองดําเนินการหาโรงเรียนที่อยูใกลบาน
โฮสมากที่สุด ตลอดจนการเตรียมเอกสารในการยื่นขอ VISA 
ของนักเรียน ทุกขั้นตอนในการเตรียมตัวดังกลาว จะเกี่ยวกับ
เอกสารจํานวนมาก  ดังนั้น จึงตองใชเวลาในการเตรียมตัว
ลวงหนาคอนขางมากกอนเดินทาง    ทั้งนี้ เอกสารในสวนของ
นักเรียนที่ตองจัดเตรียมในประเทศไทย จะไดแจงใหนักเรียน
จัดเตรียมเปนระยะ ๆ ตามขั้นตอน 
เอกสารที่นักเรียนตองจัดเตรียมในเบื้องตนมีดังนี้.-

1. ทรานสคริปต  3 ปยอนหลัง ตัวจริง โดยออกเปน
ภาษาอังกฤษ และประทับตราโรงเรียนใหเรียบรอย

2. รูปถายสีขนาด  2.5 x 2.5 นิ้ว จํานวน 1 โหล
3. ประวัติการไดรับวัคซีนทั้งหมด
4. บัญชีธนาคาร (Statement) ของผูปกครองหรือ

ผูสนับสนุนคาใชจายที่เคลื่อนไหวไมนอยกวา  6  เดือนและ
แสดงยอดเงินไมนอยกวา 300,000 บาท เพื่อใชประกอบการ
ยื่นขอ VISA

5. เอกสาร Application ของนักเรียนโดยละเอียด
พรอมทั้งจดหมายที่เขียนถึง Host Family etc.,

 ดังนั้น ดวยเหตุผลขางตนจึงมีความจําเปนอยางมาก
ในการคัดเลือกนักเรียนเร็วกอนกําหนดการเดินทางลวงหนา
เปนเวลานาน


