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รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
I.E.S.International (IES) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยเป็ นองค์กรทางการศึกษาที่ได้ รับการแต่งตังและร่
้
วมบริ หารงานกับองค์กร
ทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็ นองค์ทุนที่ไม่หวังผลกาไร (Non-profit organization) ให้ ดาเนินการจัดสอบและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยเพื่อ
เข้ าร่ วมเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยนและไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศแคนาดา และทวีป ยุโรป 7 ประเทศ เป็ นเวลา 1 ปี
การศึกษา ในนามของ “โครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและภาษา IES ประเทศในโครงการที่ไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม มี 10 ประเทศ ได้ แก่











ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศแคนาดา
ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศเยอรมัน
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศเดนมาร์ ก
ประเทศสวีเดน
ประเทศนอร์ เวย์
ประเทศอิตาลี
ประเทศเบลเยี่ยม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกเป็ นตัวแทนนักเรี ยนไปเผยแพร่ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและภาษากับต่างประเทศ
2. เพื่อนักเรี ยนจะได้ รับประสบการณ์จากการที่ได้ ไปพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรี ยน และสังคมชาวต่างชาติ
3. เพื่อพัฒนาการศึกษานักเรี ยนและพัฒนานักเรี ยนให้ เป็ นผู้นา ระดับประเทศ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ
ประเทศ อเมริ กา แคนาดา และ ทวีปยุโรป 1 ปี การศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) เริ่ มเดินทาง ในเดือนสิงหาคม หรื อ กันยายน ของทุกปี
และ เดินทางกลับประมาณ เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน ของทุกปี

นักเรี ยนจะได้ รับอะไรจากการเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยน IES
1. นักเรี ยนจะได้ แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยให้ ตา่ งประเทศ
ได้ ให้ ร้ ูจกั ประเทศไทยมากยิง่ ขึ ้น
2. พัฒนาทักษะ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
3. ได้ ฝึกการปรับตัว และการเตรี ยมความพร้ อมในการรับสิง่ ใหม่ๆ ในชีวติ
4.
5.
6.
7.
8.

ได้ ร้ ูจกั ตนเอง และรู้จกั ค้ นหาวิธีในการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิง่ แวดล้ อมใหม่ๆ
ทาให้ เป็ นคนใจกว้ าง รู้จกั ยอมรับฟั ง ตลอดจนเข้ าใจความคิดของผู้อื่น
เป็ นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีและ เป็ นคนมองโลกในแง่ดี
ได้ แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่
ได้ เรี ยนรู้วิถีชีวติ แนวความคิด ของชาวต่างชาติ พร้ อมทังแสวงหาความรู
้
้ เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ า
เพือ่ สร้ างความสาเร็ จให้ แก่ตนเอง

คุณสมบัตขิ องนักเรี ยนและครอบครั วอาสาสมัคร
1. คุณสมบัตขิ องนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ
-

สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-18 ปี ในวันดินทาง

-

กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ม.3 - ม.5 มีสถานภาพเป็ นนักเรี ยน

-

มีผลการเรี ยนในรายวิชาหลัก 2.00 ขึ ้นไป และมีผลการเรี ยนเฉลีย่ 2.50 ขึ ้นไป

-

พิจารณาผลการเรี ยนย้ อนหลัง 2 ปี

-

ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์ ที่จดั โดย IES

-

นักเรี ยนสามารถปรับตัวเข้ ากับสิง่ แวดล้ อมใหม่ๆ ได้ ดี ทาให้ นกั เรียนประสบความสาเร็จในการเป็ นนักเรี ยนแลกเปลีย่ น

คุณสมบัตเิ พิ่มเติม นักเรี ยนที่เลือกประเทศทวีปยุโรป
1. ไม่เคยเข้ าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศที่มีระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน
2. นักเรี ยนที่เลือกประเทศเยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส ต้ องมีการทดสอบภาษาท้ องถิ่น นักเรี ยนต้ องไปสอบวัดระดับเพื่อ
นาผลมายื่นขอวีซา่
 ภาษาเยอรมัน ต้ องมีใบผ่านการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน Level 1
หรื อมีหลักฐานว่าเรี ยนอยูใ่ นระดับ Level 2 ที่สถาบันเกอเธ่
 ภาษาฝรั่งเศส ไปสอบวัดระดับภาษา DELF Junior A1 (สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา) ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
เพื่อนาไปขอวีซา่
หมายเหตุ
ประเทศแคนาดา รัฐที่ให้ เลือกเป็ นระบบการเรี ยนการสอน เป็ นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัตเิ พิ่มเติม นักเรี ยนที่เลือกประเทศญี่ปุ่น
1.ต้ องมีพื ้นฐานภาษาญี่ปนอย่
ุ่ างน้ อย 1 ปี สามารถสือ่ สารภาษาญี่ปนได้
ุ่ โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรี ยน และใบประกาศการทดสอบ
วัดระดับความรู้พื ้นฐาน ระดับ N5

ระยะเวลาโครงการ
ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี การศึกษา (ประมาณ 12 เดือน) เริ่ มเดินทาง ในเดือนเมษายน ของทุกปี และ เดินทางกลับประมาณ เดือนมีนาคม
ของทุกปี

2. ครอบครั วอาสาสมัครประจาท้ องถิ่น
คุณสมบัติของครอบครัวอาสาสมัครที่ได้ รับการคัดเลือกรับนักเรี ยนในโครงการแลกเปลีย่ น มีดงั นี ้
- ครอบครัวอาสาสมัคร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ จากการรับอุปถัมภ์นกั เรี ยนแลกเปลีย่ น
- ครอบครัวอาสาสมัครมีฐานะการเงินที่มนั่ คง เพียงพอที่จะเป็ นครอบครัวอาสาสมัครได้
- สมาชิกในครอบครัวผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร ดาเนินการโดยองค์กรในต่างประเทศ
- ครอบครัวอาสาสมัคร ไม่จากัดอายุ เพศ อาชีพ เชื ้อชาติ หรื อผิวสี
- ครอบครัวอาสาสมัครผ่านการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมโดยผู้แทนองค์กรในต่างประเทศ และพิจารณาครอบครัวแล้ วนาเสนอผ่านทีจะเป็ น
ครอบครัวอาสาสมัครได้
- มีการตรวจเยี่ยมครอบครัวของผู้ดแู ลประจาท้ องถิ่น และทารายงานส่งองค์กร

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมโครงการ
การชาระเงินเข้ าร่วมโครงการ ครัง้ ที่ 1 : ชาระเมื่อเซ็นสัญญาค่าใช้ จา่ ยและข้ อตกลง
1. วันรายงานตัวและลงทะเบียน
นักเรี ยนที่สอบผ่าน ตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการ ขอให้ นาใบแสดงผลการเรี ยนย้ อนหลัง 3 ปี มาแสดง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ IES ตรวจสอบว่า
ท่านมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้
นั ก เรี ย นที่ ส อบผ่ า นเข้ า ร่ วมโครงการรายงานตั ว และรั บ ทราบรายละเอี ย ดค่ าใช้ จ่ า ยการเข้ า ร่ วมโครงการนั ก เรี ย น
แลกเปลี่ยนนักเรียนจะต้ องยืนยันสิทธิ์การเข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยชาระเงิน ครั ง้ ที่ 1 จานวน 50,000 บาท
(ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ตามวันและเวลาที่กาหนด โดยนักเรี ยนจะได้ รับเอกสารสัญญาค่าใช้ จ่ายการเข้ าร่ วมโครงการและข้ อตกลงของ
นักเรี ยนและผู้ปกครอง ผู้ปกครองและนักเรี ยนนาเอกสารสัญญาการเข้ าร่ วมโครงการไปพิจารณา และต้ องนาเอกสารดังกล่าวที่ผ้ ปู กครอง
และนักเรี ยนลงนามแล้ วมาส่งที่สานักงาน IES หลังจากที่ยืนยันสิทธิ์เข้ าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน

2.
3.
4.
5.

ทาใบสมัครองค์กร ของแต่ละประเทศ
ส่งเอกสารใบสมัครองค์กร การเป็ นนักเรี ยนแลกเปลีย่ น
การตอบรับยืนยันการเข้ าร่วมโครงการจากองค์กรในต่างประเทศ
การเรี ยนหลักสูตรปรับพื ้นฐานภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเข้ าค่ายเตรี ยมความพร้ อม IES ENGLISH CAMP (3 วัน 2 คืน)

6. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซา่
7. การปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนเดินทาง
8. นักเรียนแลกเปลีย่ นจะได้ รับแจ้ งรายละเอียดครอบครัวอาสาสมัครและโรงเรียน
9. กาหนดการเดินทาง
10. การดาเนินการก่อนและหลังนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสิ ้นสุดโครงการ

ค่ าเข้ าร่ วมโครงการประเทศสหรั ฐอเมริกา

ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

จานวนทุน
60 ทุน

ค่ าโครงการ
ทุนดีเด่ น 390,000 บาท
ทุนสมทบ 420,000 บาท

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนรัฐบาล 1 ปี การศึกษา
 ดาเนินการจัดหาครอบครัวอาสาสมัคร ตลอด 1 ปี การศึกษา
 การปฐมนิเทศ (Orientation) และสัมมนาทางวิชาการ (Academic Seminar)
 การประชุมผู้ปกครอง และนักเรี ยน พร้ อมคูม่ ือฉบับภาษาไทย ก่อนการเดินทาง
 รถรับ – ส่ง จากสนามบินภายในประเทศ (Domestic Airport) ถึงที่พกั โดยครอบครัวอุปถัมภ์ หรื อ
ผู้ดแู ลประจาท้ องถิ่น (Coordinator)
 กิจกรรมหลังจบโครงการ (Welcome Back Party)
 การดาเนินการและประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ทุน J1 และค่าประกันสุขภาพ และอุบตั ิเหตุ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ รวมอยู่ในเงินสมทบ
 หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้ อม
 เข้ าค่ายเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเดินทาง (IES Preparation Camp)
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมตัว๋ ภายในประเทศและภาษี สนามบิน
 ค่าแปลเอกสาร
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวประมาณ 200-300 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อเดือน
 ค่าอุปกรณ์การเรี ยนและค่าชุดนักเรี ยน (ถ้ ามี)
 ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรี ยน และการไปทัศนศึกษา
หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้ อมและกิจกรรมเข้ าค่าย ถือเป็ นกิจกรรมบังคับ
นักเรี ยนทุกคนต้ องเข้ าร่วมทัง้ 2 กิจกรรม

ค่ าเข้ าร่ วมโครงการประเทศแคนาดา

ประเทศ
ประเทศแคนาดา
(หลักสูตร English Program)
ระยะเวลา
สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

จานวนทุน
20 ทุน

ค่ าโครงการ
รัฐ Nava Scotia : 730,000 และ 830,000 บาท
รัฐ Manitoba Canada :700,000 และ 740,000 บาท
รัฐ Newfoundland and Labrador : 750,000 บาท

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ
 หลักสูตร (English Program) มัธยมศึกษาตอนปลายประเทศแคนาดา 1 ปี การศึกษา
 ดาเนินการจัดหาครอบครัวประจาท้ องถิ่น ตลอด 1 ปี การศึกษา
 การปฐมนิเทศ (Orientation) และสัมมนาทางวิชาการ (Academic Seminar)
 การประชุมผู้ปกครอง และนักเรี ยน พร้ อมคูม่ ือฉบับภาษาไทย ก่อนการเดินทาง
 รถรับ – ส่ง จากสนามบินภายในประเทศ (Domestic Airport) ถึงที่พกั โดยครอบครัวอุปถัมภ์ หรื อ
ผู้ดแู ลประจาท้ องถิ่น (Coordinator)
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ , ค่าประกันสุขภาพ และค่าตรวจสุขภาพ
 กิจกรรมหลังจบโครงการ (Welcome Back Party)
 การดาเนินการและประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ รวมอยู่ในเงินสมทบ
 หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้ อม
 เข้ าค่ายเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเดินทาง (IES Preparation Camp)
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมตัว๋ ภายในประเทศและภาษี สนามบิน
 ค่าแปลเอกสาร
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวประมาณ 200-300 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯต่อเดือน
 ค่าอุปกรณ์การเรี ยนและค่าชุดนักเรี ยน (ถ้ ามี)
 ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรี ยน และการไปทัศนศึกษา
 เรี ยนหลักสูตร ESL Summer Tutorial ระยะเวลา 3 สัปดาห์ พักกับครอบครัวชาวแคนาดา
หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้ อมและกิจกรรมเข้ าค่าย ถือเป็ นกิจกรรมบังคับ นักเรี ยนทุกคนต้ องเข้ าร่วมทัง้ 2 กิจกรรม

ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ ทวีปยุโรป

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

จานวนที่ ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ
รับ
(บาท)
(คน)

ระยะเวลา
1 ปี การศึกษา

Germany

เยอรมนี

เยอรมัน

5

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

France

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

5

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

Italy

อิตาลี

อิตาเลียน

5

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

Belgium

เบลเยีย่ ม

ภาษาฝรั่งเศส

5

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

Denmark

เดนมาร์ก

เดนมาร์ก

5

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

Norway

นอร์เวย์

นอร์วเี จียน

1

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

Sweden

สวีเดน

สวีดิช

1

430,000

เริ่ ม สิ งหาคม/ กันยายน 2562 ถึง มิถุนายน 2563

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนรัฐบาล 1 ปี การศึกษา
 ดาเนินการจัดหาครอบครัวอาสาสมัครประจาท้ องถิ่น (Volunteer Host Family) ตลอด 1 ปี การศึกษา
 การปฐมนิเทศ (Orientation) และสัมมนาทางวิชาการ (Academic Seminar)
 การประชุมผู้ปกครอง และนักเรี ยน พร้ อมคูม่ ือฉบับภาษาไทย ก่อนการเดินทาง
 รถรับ – ส่ง จากสนามบินภายในประเทศ (Domestic Airport) ถึงที่พกั โดยครอบครัวอาสาสมัคร หรื อผู้ดแู ล
ประจาท้ องถิ่น (Coordinator)
 กิจกรรมหลังจบโครงการ (Welcome Back Party)
 การดาเนินการและประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง
 ค่าประกันสุขภาพ และอุบตั ิเหตุ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ รวมอยู่ในเงินสมทบ
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ และภาษี สนามบิน
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ นักเรี ยนของแต่ละประเทศ
 ค่าแปลเอกสาร เช่น ใบเกิด, ใบรายงานผลการสอบ, เอกสารการฉีดวัคซีน ฯลฯ
 การรับรองเอกสารต่าง ๆ ของนักเรี ยนและผู้ปกครอง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวประมาณ 200 – 300 USD
 ค่าเรี ยนภาษาเยอรมนี / ภาษาฝรั่งเศส
 ค่าเรี ยนภาษาเพิม
่ เติมที่ประเทศเยอรมัน / เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พักอยูก่ บั ครอบครัวประจาท้ องถิ่น (ก่อนเดินทางไปบ้ าน โฮสและ
โรงเรี ยนตามที่กาหนดไว้ )


ค่ าเข้ าร่ วมโครงการประเทศญี่ปนุ่

ประเทศ

จานวนทุน

ค่ าโครงการ

ประเทศญี่ปุ่น

5 ทุน

550,000 บาท

ระยะเวลา
1 ปี การศึกษา
เมษายน 2562 ถึง มีนาคม 2563

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนรัฐบาล 1 ปี การศึกษา
 ดาเนินการจัดหาครอบครัวอาสาสมัครประจาท้ องถิ่น (Volunteer Host Family) ตลอด 1 ปี การศึกษา
 การปฐมนิเทศ (Orientation) และสัมมนาทางวิชาการ (Academic Seminar)
 การประชุมผู้ปกครอง และนักเรี ยน พร้ อมคูม่ ือฉบับภาษาไทย ก่อนการเดินทาง
 รถรับ – ส่ง จากสนามบินภายในประเทศ (Domestic Airport) ถึงที่พกั โดยครอบครัวอาสาสมัคร หรื อผู้ดแู ล
ประจาท้ องถิ่น (Coordinator)
 กิจกรรมหลังจบโครงการ (Welcome Back Party)
 การดาเนินการและประสานงานภายในประเทศและต่างประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง
 ค่าประกันสุขภาพ และอุบตั ิเหตุ
 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ นักเรียน
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ รวมอยู่ในเงินสมทบ
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ และภาษี สนามบิน
 ค่าแปลเอกสาร เช่น ใบเกิด ใบรายงานผลการสอบ เอกสารการฉีดวัคซีน ฯลฯ
 การรับรองเอกสารต่าง ๆ ของนักเรี ยนและผู้ปกครอง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวประมาณ 200 – 300 USD
 ค่าเรี ยนภาษาญี่ปนุ่
 ค่าชุดยูนิฟอร์ ม

