Trainee/Internship Program

โครงการศึกษาวิชาชีพ Trainee/Internship Program
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เช่น กรณีเลือกเมืองชาจน์เพิ่ม 500 USD หรือกรณี
ที่ต้องออกใบ DS2019 ใหม่คิด 150 USD เป็นต้น

โครงการ Internship Program เป็นโครงการทีเ่ น้นทางด้านการฝึกวิชาชีพในองค์กรทีม่ ตี �ำ แหน่งงานระดับ Entry-Level
Position โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ทก่ี �ำ ลังทำ�งานอยู่ และทีส่ นใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพือ่ ฝึกฝนทักษะทางภาษา เรียนรูว้ ชิ าชีพ และระบบการทำ�งานของชาวอเมริกนั ในสาขาวิชาต่างๆ ได้หลากหลายสาขาด้วยกันทัง้ นีบ้ ริษทั
และองค์กรทีเ่ ข้าร่วมโครงการนีไ้ ด้ผา่ นการคัดสรรมาอย่างดี
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ที่เพิ่ง
จะเริ่มต้นทำ�งานได้หาประสบการณ์การฝึกงานในบริษัท
อเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ
กับบริษัทที่ตนฝึกงานอยู่ ซึ่งภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็น
ภาษาสากลที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก
3. เพื่อศึกษาถึงความต้องการในวิชาชีพของตนในอนาคตอีก
ด้วย และเมื่อเดินทางกลับผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ฝึกงาน
ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าในการหางานทำ�ต่อไป
4. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยหรือผู้ที่พึ่งจะเริ่มต้นทำ�งาน
ได้หาประสบการณ์จริงในภาคปฏิบัติ เรียนรู้ของต่างชาติ
นำ�มาพัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป
5. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างสัมพันธ์กับ
ธุรกิจที่อาจมีโอกาสที่ดีในประเทศไทยในอนาคต
6. เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อน
ใครๆ ซึ่งมักจะมีการเปิดตัวใช้ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกต่อไป

สาขาวิชาที่เปิดให้ศึกษาวิชาชีพ
คือ Agriculture, Forestry, Fishing, Education,
Social Sciences, Library Science, Information Media
and Communications, Public Administration and Law,
Arts and Cultures, Hospitality and Tourism, Management, Business, Commerce and Finance, The Sciences,
Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial
Occupations
การรับสมัคร
รับสมัครได้ตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ
Trainee/ Internship Program นั้นจะต้องส่ง Resume เป็น
ภาษาอังกฤษมาที่ info@yesthailand.org เพื่อตรวจสอบ
ประวัติ จากนั้นจะมีการโทรนัดให้เข้ามาสัมภาษณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
2. เป็นนักศึกษา Full Time ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป และ
เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 2 ปี
3. กรณีจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องไม่เกิน 12
เดือนเมื่อถึงวันเดินทางหรือวัน Program Start Date
4. สามารถสนทนาภาษาอั ง กฤษในระดั บ สื่ อ สารได้ โ ดยผู้
สมัครต้องสอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
5. มีหรือไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ TOEIC ก็ได้กรณีมีผลสอบ
อาจช่วยเร่งกระบวนการตอบรับจากองค์กรได้
6. มีความเป็นผู้ใหญ่, มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการ
เรียนรู้
7. เข้าใจศัพท์เฉพาะในสาขาที่ตนจะไปศึกษาวิชาชีพ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิว้ 1 ใบ
2. สำ�เนาบัตรประชาชน / สำ�เนาผลการเรียน
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท
ระยะเวลาของโครงการ (กำ�หนดการเดินทาง)
สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ตั้งแต่ 6 – 18
เดือน โดยผู้สมัครต้องระบุเดือนที่สะดวกเริ่มเดินทางได้ ทั้งนี้เมื่อ
มี Host Company คัดเลือกนักศึกษาแล้ว โดยปกตินักศึกษา
ต้องเดินทางเข้าประเทศอเมริกา ภายใน 4 – 6 สัปดาห์ถัดมา
หรือตามที่กำ�หนดกันไว้ (ประกันเวลาขั้นตํ่าที่ 32 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์)
ค่าใช้จ่ายโครงการ
6
12
18

เดือน
เดือน
เดือน

122,500 ฿
144,500 ฿
158,500 ฿

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าวีซ่า และประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุในต่างประเทศตลอดระยะเวลาในโครงการ
2. ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตรวจสุขภาพในการยื่น
วีซ่า (ถ้ามี) และค่าที่พักในต่างประเทศ
3. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการเข้าร่วม
โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ และขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศในขณะนั้น

กระบวนการด้านเอกสารวีซ่า และการเดินทาง
1. บุคคลที่สอบผ่านและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสาร Application รับฟังการจัดทำ� 
และการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าต่อไป
2. หลังจาก YES จัดส่งเอกสารของผู้สมัครไปต่างประ-เทศ
แล้วโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ในการ
อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการและต่อมาประมาณ 4 - 16
สัปดาห์ในการ Match องค์กรต่อไป และองค์กรที่สนใจ
จะโทรศัพท์จะสัมภาษณ์ผู้สมัครในขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้ผู้
สมัครและองค์กรมีโอกาสเลือกเท่าเทียมกันในการตัดสิน
ใจเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด
3. กรณีผู้สมัครได้รับการตอบรับ PLACEMENT ดังกล่าวแล้ว
YES จะได้รับเอกสาร DS-2019 ประมาณ 4 – 6 สัปดาห์
ถัดมาเพื่อยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (ประเภท J-1) ซึ่ง
จนท.จะนัดหมายผู้สมัครเข้าอบรมการเตรียมตัวสัมภาษณ์
ที่สถานทูตและกรอกแบบฟอร์มวีซ่าต่อไป โดยจนท.จะ
เป็นผู้ดำ�เนินการยื่นวีซ่าให้ผ่านระบบออนไลน์
4. ต่อมาเจ้าหน้าที่ YES พาผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ที่
สถานทูตตามนัดหมาย
5. อบรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง Pre-Departure Orientation โดยผู้ประสานงานระหว่างประเทศ YES
6. ผู้ ส มั ค รเดิ น ทางสู่ ส หรั ฐ อเมริ ก าเมื อ งแห่ ง เสรี ภ าพโดย
สวัสดิภาพและเริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่
โดยมีผู้ประสานงานประสานงานในพื้นที่คอยให้คำ�แนะนำ� 
และ ช่วยเหลือตลอดโครงการฯ
ติดตาม YES บน Social Network
ค้นหา “YESThailand”
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