โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสัน้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนเมษายน และมิถุนายน 2560
หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปั จจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ผ้ คู นทุกชาติทกุ ภาษาใช้ ในการติดต่อสือ่ สารกันทัว่ ไปในทุกมุมโลก มูลนิธิ
การศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ซึง่ มีอดุ มการณ์ในการส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีระหว่าง
มนุษยชาติด้วยการศึกษาและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม จึงจัดโครงการเสริ มประสบการณ์ตรงด้ านการศึกษาควบคูไ่ ปกับการใช้ ชีวิตใน
วัฒนธรรมของครอบครัวในประเทศอุปถัมภ์ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน โดยได้ รับความร่วมมือจากเอเอฟเอส ประเทศนิวซีแลนด์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นกั เรี ยน/นักศึกษาไทยได้ มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริ ง
2. เพื่อให้ นกั เรี ยน/นักศึกษาไทยได้ เรี ยนรู้ถึงวิถีชีวิตที่แตกต่าง ด้ วยการใช้ ชีวติ ประจาวันร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์
3. เพื่อให้ นกั เรี ยน/นักศึกษาไทยได้ มีโอกาสทัศนศึกษาในประเทศอุปถัมภ์
4. เพื่อเป็ นตัวแทนของประเทศไทยนาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในประเทศอุปถัมภ์
ลักษณะของโครงการ
1. เป็ นโครงการเรี ยนภาษาอังกฤษระยะสัน้
2. ร่วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรหลากหลาย (กีฬา ดนตรี ศิลปะ)
3. พานักและร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรี ยนรู้วิถีชีวิต ประเพณีวฒ
ั นธรรม และความเป็ นอยู่
4. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
5. ผู้เข้ าร่วมโครงการทาหน้ าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

เมืองและระยะเวลาการเดินทาง (สามารถเลือกเมืองได้ )
โครงการเดือนเมษายน 2560

เมือง

ระยะ 4 สัปดาห์

ระยะ 6 สัปดาห์

(31 มีนาคม -

(31 มีนาคม -

28 เมษายน 2560)

12 พฤษภาคม 2560)

โครงการเดือนมิถุนายน 2560
ระยะ 4 สัปดาห์
(2 - 30 มิถุนายน 2560)

ระยะ 6 สัปดาห์
(2 มิถุนายน 14 กรกฎาคม 2560)

Auckland

NZD 6,300

NZD 7,900

NZD 6,300

NZD 7,900

Palmerston North

NZD 6,300

NZD 7,900

NZD 6,300

NZD 7,900

Wellington

NZD 6,300

NZD 7,900

NZD 6,300

NZD 7,900

ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมโครงการ (คิดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ นิวซีแลนด์ NZD)
ค่าใช้ จา่ ยรวม
-

ค่าวีซา่ (ถ้ ามี)

-

ค่าจัดประชุมปฐมนิเทศ และประชุมประเมินผลหลังเดินทางกลับ

-

ค่าดาเนินกิจกรรมตามกาหนดการของประเทศอุปถัมภ์

-

ค่าจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์

-

ค่าอาหาร 3 มื ้อ

-

ค่าประกันอุบตั เิ หตุ

Auckland

Wellington

Palmerston North

ทังนี
้ ้ ไม่รวมค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาหนังสือเดินทาง การแปลเอกสาร และ/หรื อ การรับรอง
เอกสารโดยนักกฎหมาย (ถ้ ามี) ซึง่ ผู้เข้ าร่วมโครงการต้ องดาเนินการเอง
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่ างประเทศ
ค่าเข้ าร่วมโครงการนันไม่
้ ได้ รวมค่าตัว๋ เครื่ องบิน ผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถซื ้อตัว๋ เครื่ องบินได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 ให้ ทางมูลนิธิดาเนินการจัดหาให้ โดยชาระตามค่าตัว๋ จริ ง
วิธีที่ 2 ทางผู้เข้ าร่วมโครงการดาเนินการจัดหาเอง โดยภายใต้ เงื่อนไข ดังนี ้
2.1. วันและเวลาเดินทางไปและกลับต้ องเป็ นไปตามที่เอเอฟเอสระบุเท่านัน้
2.2. ต้ องเป็ นตัว๋ ที่สามารถเปลีย่ นแปลงวันเดินทางได้ เผื่อในกรณีฉกุ เฉินที่มีความจาเป็ นต้ องเลือ่ นการเดินทาง
2.3. หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ผู้เข้ าร่วมโครงการต้ องเปลีย่ นแปลงตัว๋ การเดินทางและค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ ้น เช่น
ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่ นวันเดินทาง ราคาค่าตัว๋ ที่เพิ่มขึ ้น ค่าทีพ่ กั หรื อค่าอาหาร เป็ นต้ น จะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้เข้ าร่วม
โครงการ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. มีอายุ 15 - 30 ปี บริ บรู ณ์ขณะเข้ าร่วมโครงการ
2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสามารถสนทนาโต้ ตอบขันพื
้ ้นฐานได้

3. มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการแพ้ อย่างรุนแรง เช่น แพ้ อากาศ แพ้ ขนสัตว์ เป็ นต้ น
4. มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและพร้ อมทีจ่ ะปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างในประเทศอุปถัมภ์
การสมัคร
1. ผู้สนใจส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ จาก www.afsthailand.org)
- ส่งทางอีเมล์ที่ nunthaporn.f@afs.org หรื อ noppol.o@afs.org
- หรื อทางไปรษณีย์มายังที่อยูด่ ้ านล่าง
แผนกพัฒนาโครงการใหม่
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
เลขที่ 68/156 ม.ประชานิเวศน์ 4 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 9 ถนนประชาชื่น อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. เอกสารทีใ่ ช้ ในการสมัคร ได้ แก่
2.1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและลงชื่ออย่างถูกต้ อง พร้ อมลายเซ็นรับรองการสมัครของผู้ปกครอง
2.2. AFS Essay
2.3. ภาพถ่ายเดีย่ วของผู้สมัคร สวมชุดเรี ยบร้ อย หน้ าตาชัดเจน 1 รูป (ส่งเป็ นไฟล์ได้ หรื อติดที่ใบสมัครหน้ าแรก)
2.4 สาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร (รับรองสาเนาโดยผู้สมัคร)
2.5 สาเนาพาสปอร์ ต (ถ้ ามี)
ระยะเวลาการรับสมัคร
สาหรับโครงการเดือนเมษายน - วันนี ้ - 31 ธันวาคม 2559
สาหรับโครงการเดือนมิถนุ ายน - วันนี ้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
วิธีการคัดเลือก
-

ข้ อเขียน : AFS Essay
สัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ

คุณนพพล หรื อคุณนันทพร แผนกพัฒนาโครงการใหม่
โทร 0 2574 6197-9 / 0 2980 1002-6 ต่อ 709, 710
โทรสาร 0 2573 9015
เวลาทาการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
Email: noppol.o@afs.org หรื อ nunthaporn.f@afs.org

