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Internship USA Program
รายละเอียดโครงการ Internship USA Program
โครงการ Internship/Trainee USA เป็ นโครงการแลกเปลี่ยนที่อยูใ่ นความดูแลของ U.S. Department of State for

the Work and Travel Program, Office of Exchange Coordination and Designation, Bureau of
Educational and Cultural Affairs และดําเนิ นการภายใต้กฎบัญญัติความร่ วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ฉบับแก้ไข ปี 1961 [Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961]

เป็ นโครงการที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาที่มีความสนใจ ฝึ กงานตามสาขาที่เรี ยนจบมาหรื อสายงานที่มีประสบการณ์ทาํ งาน 1 ปี ขึ้น
ไป นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา พร้อมทั้ง ได้รับค่าตอบแทน เป็ นเวลาตั้งแต่ 2 -18 เดือน นักศึกษา
จะได้เรี ยนรู ้ การทํางานแบบอเมริ กนั การใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน และสัมผัสกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวอเมริ กนั
โครงการแบ่ งออกเป็ น 2 แบบ คือ

Internship Program
• อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
• มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.5
• ข้ าร่วมโครงการ INT ในขณะที่มีสถานภาพเป็ น
นักศึกษาภาคปกติปีที่ 2 หรื อ กําลังศึกษาระดับปริ ญญา
โท หรื อจบ การศึกษาแล้ วไม่เกิน 6 เดือน

Trainee Program
• อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
• จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรื อ
ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
• มีประสบการณ์ทํางานในสาขาใดสาขาหนึง่
อย่างน้ อย 5 ปี

Intern Category (Regulations outline) กรณี ที่เพิ่งเรี ยนจบไม่เกิน 1 ปี เข ◌้าร่ วมโครงการได้ไม่เกิน 12 เดือน เป็ น

โปรแกรมการฝึ กงานของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่เน้นการเรี ยนรู ้จากประสบการณจริ ง สปอนเซอร์ จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่กาํ ลัง
เรี ยนอยูใ่ น ระดับอุดมศึกษาหรื อระดับอนุปริ ญญา โดยมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาจากต้นสังกัดเกี่ยวกับการฝึ กงานตาม
โครงสร้างของหลักสูตร อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 12 เดือน ก่อนที่จะเข้าร่ วมโครงการ ได้มีโอกาส
ได้เข้าร่ วมโครงการครั้งนี้ดว้ ย
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คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผู้สมัคร
• มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษดีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารในการทํางานได้เป็ นอย่างดี
• เป็ นผูม้ ีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีและมีทศั นคติที่ดีต่อการทํางาน
• เป็ นผูม้ ีความสนใจและรักการเรี ยนรู ้ระบบการทํางานในต่างประเทศ
• สามารถเรี ยนรู ้ และปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ดี
ลักษณะงานทีส่ ามารถฝึ กงานได้

• Marketing
• Hospitality & Hotel Management (12 months maximum)
• Information Media and Communications
• Management, Business Commerce and Finance
• Agriculture, Forestry and Fishing, Public Administration and Law (12 months maximum)
• Civil Engineering (12 months maximum)

สิ่งทีผ่ ้สู มัครเข้ าร่ วมโครงการจะได้ รับจาก ITP PROGRAM
1. ผูส้ มัครจะได้รับค่าตอบแทนจากการทํางานประมาณ $8.00 - $10.00 ต่อชัว่ โมง ซึ่ งบางตําแหน่งจะได้ทิปจากการทํางาน
โดย จะได้ค่าตอบแทนประมาณ $6.25 / ชัว่ โมง (ไม่รวมทิปที่จะได้รับ)
2. ผูส้ มัครมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ทั้งทักษะการทํางาน ภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ สากลมากขึ้น
3. เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ มัครได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
4. ผูส้ มัครสามารถท่องเที่ยวได้อีก 30 วันหลังจากจบโครงการ
เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
•ใบสมัครเบื้องต้นที่ผสู ้ มัครกรอกรายละเอียดส่ง เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่
•ผูส้ มัครจะต้องส่งฟอร์ม Resume + รู ปถ่าย พร้อม CV (จดหมายแนะนําตัวเองเป็ นภาอังกฤษ) สามารถส่งเป็ นไฟล์ได้ทางเมล์
•สําเนาหนังสื อรับรองการจบการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
•หนังสื อรับรองการผ่านงานอย่างน้อย 1-2 ใบ
•ถ้าเข้าร่ วมโครงการจบการศึกษามานานกว่า 1 ปี จะต้องมีจดหมายหรื อหนังสื อรับรองการทํางานจากทางบริ ษทั ว่ามี
ประสบการณ์ในสาขานั้นอย่างน้อย 1 ปี โดยนับรวมระยะเวลาจากหลายบริ ษทั ตั้งแต่เริ่ มทํางานได้
•รู ปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว เห็นใบหูท้ งั 2 ข้าง ไม่ใส่เครื่ องประดับ มีขนาดใบหน้าใหญ่กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของภาพ
จํานวน 4 ใบ (กรุ ณากรอกชื่อนักศึกษาด้านหลังรู ปถ่ายทุกใบ)
•ผูส้ มัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น (ทักษะการสื่ อสาร) จากทางบริ ษทั เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่ หรื อ
ส่งผลสอบ TOEIC or TOEFL
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การสมัครร่ วมโครงการ

ผูส้ มัครสามารถสมัครเข้าโครงการได้ตลอดปี และผูส้ มัครต้องดําเนินเรื่ องการสมัครก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า

เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ

ใบสมัครเบื้องต้นที่ผสู ้ มัครกรอกรายละเอียดส่ง เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่
ผูส้ มัครจะต้องส่งฟอร์ม Resume + รู ปถ่าย พร้อม CV (จดหมายแนะนําตัวเองเป็ นภาอังกฤษ) สามารถส่งเป็ นไฟล์ได้ทางเมล์
สําเนาหนังสื อรับรองการจบการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ พร้อม Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการผ่านงานอย่างน้อย 1-2 ใบ
ถ้าเข้าร่ วมโครงการจบการศึกษามานานกว่า 1 ปี จะต้องมีจดหมายหรื อหนังสื อรับรองการทํางานจากทางบริ ษทั ว่ามี
ประสบการณ์ในสาขานั้นอย่างน้อย 1 ปี โดยนับรวมระยะเวลาจากหลายบริ ษทั ตั้งแต่เริ่ มทํางานได้
รู ปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว เห็นใบหูท้ งั 2 ข้าง ไม่ใส่เครื่ องประดับ มีขนาดใบหน้าใหญ่กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของภาพ
จํานวน 4 ใบ (กรุ ณากรอกชื่อนักศึกษาด้านหลังรู ปถ่ายทุกใบ)
ผูส้ มัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น (ทักษะการสื่ อสาร) จากทางบริ ษทั เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่ หรื อ
ส่งผลสอบ TOEIC or TOEFL ถ้ามี
เอกสารที่สาํ คัญสําหรับโปรแกรม
1. Job Offer ออกโดยนายจ้าง
2. DS 7002 Training Plan เอกสารที่สนับสนุนโดยนายจ้าง
3. DS 2019** ใช้ประกอบการยืน่ วีซ่า ออกโดยสปอนเซอร์โปรแกรม
4. Visa J-1 ระบุระยะเวลาตามเอกสาร DS2019
เอกสารสําคัญเมื่อเดินทางถึงอเมริ กา
1. I-94 จาก Immigration

2. SSC, Social security Card
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ขั้นตอนการดําเนินงาน

หลังจากผูส้ มัครส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน ทางบริ ษทั ฯ จะประสานงานไปยังตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เพื่อ
พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผูส้ มัคร จากนั้น จะทําการนัดหมายให้ ผ้สู มัครเตรียมสัมภาษณ์ กบั ตัวแทนองค์ กรแลกเปลีย่ นจาก
ต่ างประเทศผ่าน SKYPE หรือทางโทรศัพท์
หากผูส้ มัครท่านใดที่ทางบริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ กรณีผ่านสัมภาษณ์ แล้ วนั้น ผู้สมัคร
จะต้ องชําระค่ าโครงการงวดที่ 2
หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่ านใดไม่ ผ่านการสัมภาษณ์ กับตัวแทนองค์ กรแลกเปลี่ยนจากต่ างประเทศนั้นๆ การดําเนินการประสานงานอาจจะเกิดการ
ล่ าช้ า เนื่องจาก ทางบริ ษัทฯจะต้ องดําเนินการจัดหาตัวแทนองค์ กรแลกเปลี่ยนจากต่ างประเทศ ให้ กับผู้สมัครใหม่ หรื อ อาจจะต้ องรอระยะเวลาให้
ผู้สมัครมีความพร้ อมในด้ านการสื่ อสารภาษาอังกฤษให้ มากขึน้

ผู้สมัครจะต้ องเตรียมตัว เพือ่ สัมภาษณ์ งานกับนายจ้ างผ่าน SKYPE หรือทางโทรศัพท์ ซึ่งบางกรณี ผสู ้ มัครอาจจะต้องผ่านการ
สัมภาษณ์กบั นายจ้าง 2-4 ครั้งโดยประมาณ หรื อมากกว่านั้น หมายเหตุ: (Matching with the employer This will occur
ั ทักษะการสัมภาษณ์และพื้นฐานการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ดีของ
within 8 week or more than) ระยะเวลาจะขึ้นอยูก่ บ
ผูส้ มัคร
หลังจากผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์ กบั นายจ้ างแล้ วนั้น ผู้สมัครจะต้ องชําระค่ าโครงการส่ วนทีเ่ หลือ ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้ งให้
ทราบทันที และผูส้ มัครจะต้องรอเอกสารเกี่ยวกับการเตรี ยมขอวีซ่าจากทางองค์กรแลกเปลี่ยน อาทิ เช่น JOB OFFER FORM,
DS-7002 FORM (TRAINING PLAN) Time frame for visa papers – will be 4 to 6 weeks. หรื อมากกว่านั้น จากนั้น
ทางบริ ษทั ฯ จะดําเนินการแจ้งผูส้ มัครเพื่อเซ็นเอกสาร เพื่อส่งกลับไปให้องค์กรแลกเปลี่ยนดําเนินการออกเอกสารสิ ทธิ์ DS 2019 เพื่อใช้ยน
ื่ ขอ (J1 VISA)
การดําเนินการหากเป็ นไปตามขั้นตอนและเงือ่ นไขข้ างต้ น จะใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการโดยรวมประมาณ 8-12 สัปดาห์ **
บางกรณี อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ท้ งั นั้น ขึ้นอยูก่ บั นายจ้างในการตอบรับผูส้ มัครและระยะเวลาในการเริ่ มงานที่นายจ้างจะ
เป็ นผูก้ าํ หนดเงื่อนไขในวันเริ่ มงาน และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อ
ดําเนินการขั้นต่อไป
ผู้เข้ าร่ วมโครงการเตรียมเอกสารเกีย่ วกับการยืน่ ขอวีซ่า (ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ทางบริษัทฯจะดําเนินการจัดหาตัว๋ เครื่องบินให้ กบั ผู้สมัคร จะเป็ นตัว๋ อายุ 1 ปี และเป็ นตัว๋ เที่ยวเดียวราคาจะมีต้ งั แต่ 25,000 –
38,000 บาท ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบินโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้สมัครจะต้ องเข้ าร่ วมปฐมนิเทศ (Pre-departure Orientation) ณ สํานักงาน บริ ษทั เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เอ็ดดูเคชัน่
พร้อมเซ็นข้อตกลงเข้าร่ วมโครงการกับทางบริ ษทั ฯ
ออกเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ เข้ าร่ วมโครงการโดยสวัสดิภาพ

