
โครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมและภาษา IES 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระยะเวลา 4 สปัดาห ์

เริ่มเดินทางมีนาคม – เมษายน 2562 

Short Term High School Visit Homestay Program 

 

 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนที่สนใจเขา้ร่วมชั้นเรียน ณ โรงเรียนมัธยมรัฐบาลของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พรอ้มทัง้ไดพ้ฒันาภาษาองักฤษและท าความรูจ้กักบัเพ่ือน ๆ ชาวอเมริกนั 

 นกัเรียนที่เขา้ร่วมโครงการจะไดม้ีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชัน้เรียน และร่วมท ากิจกรรม

ต่ าง  ๆ  ที่ โ ร ง เ รี ยนมัธยม ในท้อง ถ่ิน  แล ะพักอาศัยอยู่ กับครอบครั วอาสาสมัคร 

ชาวอเมริกัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใชช้ีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา  

4 สปัดาห ์

 

คณุสมบติัผ ูเ้ขา้รว่มโครงการ 

1. มีอาย ุ15 – 18 ปี ณ วันที่เดนิทาง 

2. ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ ม.3 – ม.5 

3. สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัการสนทนาขัน้พ้ืนฐาน 

4. มีความรบัผิดชอบ สามารถดแูลและรบัผิดชอบตวัเองได ้

5. เปิดใจ และยินดทีี่จะเป็นสมาชิกในครอบครวัอาสาสมคัรชาวอเมริกนั 

 

เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร 

1. ส าเนาผลการเรียนปีการศึกษาล่าสดุ 

2. แบบฟอรม์การฉีดวคัซีนและขอ้มลูทางการแพทยอ์ย่างครบถว้น หากทางโรงเรียน 

ที่ประเทศสหรฐัอเมริกาตอ้งการ 

 



ค่าใชจ่้ายท่ีรวมอย ูใ่นค่าโครงการ 

1. จดัหาโรงเรียนรฐับาลในระดบัมธัยมศึกษา นกัเรียนตอ้งเขา้ร่วมชัน้เรียน 3-5 วนั 

ตอ่สปัดาห ์

2. ด าเนนิการจดัหาครอบครวัอาสาสมคัรประจ าทอ้งถ่ิน ที่พกั และอาหาร (บางมื้อ) 

3. การปฐมนเิทศโดยผูด้แูลประจ าทอ้งถ่ิน (Local Coordinator) 

4. ผูด้แูลประจ าทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ี IES ดแูล และประสานงานภายในและตา่งประเทศ 

5. รถรบั - สง่ จากสนามบินภายในประเทศถึงท่ีพัก โดยครอบครวัอาสาสมคัร หรือผูด้แูล
ประจ าทอ้งถ่ิน 

6. ธรรมเนยีมการย่ืนขอวีซ่า 
7. ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัเิหต ุ

ค่าใชจ่้ายท่ีไมร่วมอย ูใ่นค่าโครงการ 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ระหว่างประเทศ (45,000 บาท โดยประมาณ ขึน้อยู่กบัรฐั/

เมืองท่ีนกัเรียนจะเดนิทางไป) 

2. ค่าอาหาร และค่ากิจกรรมตา่ง ๆ  
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั (300-400 USD/เดอืน) 

ระยะเวลาในการเขา้รว่มโครงการ 

เดนิทางไปเรียนในชว่งเดอืน มีนาคม – เมษายน 2562  รวมระยะเวลา 4 สปัดาห ์ 

อาหาร 

 ครอบครัวอาสาสมัครจะเตรียมอาหารใหร้ับประทานทกุมื้อที่บา้น และอาหารมื้อพิเศษ

ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เขา้ร่วมโครงการควรเตรียมค่าอาหารที่จะตอ้งรับประทาน 

ทีร่า้นอาหาร และผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเลือกซ้ืออาหารกลางวนัในวนัที่ไปโรงเรียนไดด้ว้ย 

 

 

 

 

 



การดแูลเม่ือเขา้รว่มโครงการ 

 นกัเรียนแตล่ะคนจะมีผูด้แูลประจ าทอ้งถ่ินคอยดแูล (Local Coordinator) ซ่ึงผูด้แูลประจ า

ทอ้งถ่ินจะมีหนา้ที่อธิบายรายละเอียดของโรงเรียน ใหก้ารสนบัสนนุและดแูลผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

และครอบครัวอาสาสมัคร ปฐมนิเทศและเย่ียมเยือนรายสปัดาห ์รวมถึงใหข้อ้มลูการติดต่อใน

กรณีฉกุเฉินทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรร ูเ้กี่ยวกบัครอบครวัอาสาสมคัร 

1. ผู้เข ้าร่วมโครงการไม่สามารถขอเปลี่ยนครอบครัวอาสาสมัครได ้ด ้วยเหตุผล 

ที่เกี่ยวกบัสีผิว สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ศาสนา เพราะองคก์รจะไม่แบ่งแยกหรือ

เลือกครอบครวัอาสาสมคัรจากเกณฑเ์หลา่นี้ 

2. นักเรียนควรพดูภาษาอังกฤษในทกุกิจกรรมและมื้ออาหารกับครอบครัวอาสาสมัคร 
และหมัน่ถามค าถามเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของตนเอง 

3. เพ่ือใหก้ารฝึกทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างเต็มที่และคุม้ค่าที่สดุ นกัเรียนควรติดต่อ
ครอบครวั เพ่ือน หรือคนร ูจ้กัในประเทศไทยเพียงสปัดาหล์ะ 1 ครัง้เทา่นัน้  

4. นักเรียนควรเตรียมค่าใชจ้่ายส่วนตัวอย่างนอ้ย $75 ต่อสัปดาห์ ในการซ้ือของใช ้
สว่นตวั หรือการท ากิจกรรมตา่ง ๆ กบัครอบครวัอาสาสมคัร 

5. ครอบครวัอาสาสมคัรชาวอเมริกนัสว่นใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์อาจจะมีการเขา้โบสถ์

เพ่ือท ากิจกรรมทางศาสนา ทางองคก์รแนะน าใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

เพ่ือเป็นการเรียนร ูท้างวฒันธรรมและท าความรูจ้กักบับคุคลอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการ



แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั อย่างไรก็ตาม หากนกัเรียนเกิดความรูสึ้ก 

ไมส่บายใจ สามารถแจง้ครอบครวัอาสาสมคัรหรือผูด้แูลประจ าทอ้งถ่ินใหท้ราบได ้

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภมิูภาคท่ีสามารถเลือกได ้

 โปรแกรมน้ีมีพรอ้มใหบ้รกิารทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผ ูเ้ขา้รว่มโครงการ

สามารถเลือก 3 ใน 4 ภมิูภาคตามล าดบัความพึงพอใจ ภมิูภาคท่ีไดจ้ะขึ้นอย ูก่บัความ

พรอ้มของเมืองนัน้ ๆ  

Atlantic : Connecticut Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire,  

New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, or 

Washington D.C. 

Midwest : Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, West, Virginia,  

Wisconsin, Nebraska, Kansas 

West : Colorado, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, South Dakota, North 

Dakota, Utah, Wyoming, Washington, Oregon 

South : Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North 

Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, West Virginia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 

1. ไดพ้ฒันาความรู ้ความเขา้ใจในระบบการเรียนของนกัเรียนชาวอเมริกนั โดยผา่นการเขา้

ชัน้เรียนร่วมกบันกัเรียนชาวอเมริกนั 3-5 วนั / สปัดาห ์เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห ์

2. เรียนร ูว้ฒันธรรมตา่งชาต ิและทกัษะภาษาจากเจา้ของภาษาทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

3. สรา้งความสมัพนัธท์ี่มัน่คงและดงีามระหว่างนกัเรียนและสมาชกิในครอบครวั
อาสาสมคัรชาวอเมริกนั เพ่ือน และคณุคร ูทีจ่ะสามารถตดิตอ่สื่อสารกนัไดต้ลอด แมว้่า

นกัเรียนจะส าเร็จจากโครงการแลว้ก็ตาม 

4. นกัเรียนที่สนใจเขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว (1 ปีการศึกษา) สามารถเขา้ร่วม

โครงการระยะสัน้เพ่ือประเมินความชอบ และความเหมาะสมของตนเองได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนการสมคัร (ฟรคึ่าสมคัร) 

1. สมคัรไดด้ว้ยตนเอง  

ณ โครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมและภาษา IES อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร ์

ชัน้ 21 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม. (รถไฟฟ้าใตดิ้น 

สถานีรชัดาภิเษก ทางออกท่ี 3) 

 

2. กรอกใบสมคัรออนไลน ์ผา่นเว็บไซต ์www.ies-education.com  

 

3. Add line : @iesthailand เพ่ือนดัวนัและเวลาสอบกบัเจา้หนา้ท่ี 

 

รบัสมคัรวนัน้ี – 22 ธันวาคม 2561 นี้เท่านัน้ 

หมายเหต ุ: ผ ูส้มคัรเชา้รว่มโครงการตอ้งกรอกใบสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเดินทาง  

                 8 สปัดาห ์

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม ติดต่อ 

โครงการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมและภาษา IES  : 0-2512-6022-4 

คณุเล็ก : 086-338-4029 

คณุฤดี : 087-686-9011 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


