โครงการฝึ กงาน / วิชาชีพ ประเทศสหรั ฐอเมริกา
(Internship / Career Training Program )
คือ โครงการฝึ กงาน และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ถกู จัดขึ ้นโดย Bureau of Educational and
Cultural Affairs and Department of Labor ของ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ( U.S. Department of State ) ที่
เปิ ด โอกาสให้ นกั เรี ยนนักศึกษา และผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ นายจ้ างกาหนด สามารถได้ รับการเข้ าร่วม
ทางาน กับบริษัทชันน
้ า , ธุรกิจร้ านอาหารชันน
้ า หรื อธุรกิจในเครื อโรงแรม และรี สอร์ ทชื่อดังของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ มี โอกาสเรี ยนรู้ประสบการณ์ จากการ
ทางานในสถานการณ์จริง ได้ ฝึกทั กษะทางด้ านภาษา อังกฤษ พร้ อมเรี ยนรู้ชีวิตความเป็ นอยู่
และ
วัฒนธรรมของชาวอเมริกนั โดยผ่านการทางานในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ จะ มีองค์กรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Non – Profit Organization) เป็ นผู้ควบคุม และ US Department of State โดยนักศึกษาจะ
ได้ รับ VISA ประเภท J-1 และ H2B (Seasonal Employment) ซึง่ วีซา่ นี ้อนุญาตให้ ผ้ ู ถือสามารถผ่านการ
อบรม และฝึ กงานใน “สาขาที่ตนเองศึกษา ” หรื อ “มีประสบการณ์ ” ได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาการฝึ กงาน
โครงการจะอยูป่ ระมาณ 6 – 18 เดือนขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของงาน และ VISA พร้ อมทังผู
้ ้ เข้ าร่วม
โครงการ จะได้ รับค่าตอบแทนต่อชัว่ โมงขณะที่ทางาน โดยทังนี
้ ้ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการต้ องฝึ กงานตาม
สาขาที่ จบมา หรื อเคยมีประสบการณ์ทางานในด้ านนี ้มาไม่ต่ากว่า 2 ปี ลักษณะโครงการจะแบ่งเป็ น 3
โครงการหลักๆ คือ
1. โครงการ Internship / J-1 Trainee in USA ดังนี ้
A. โครงการ Internship USA คือ โครงการที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาที่กาลังเรี ยนอยูใ่ น
ปริญญาตรี โท ชันปี
้ สุดท้ าย หรื อจบการศึกษาแล้ วไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ยื่น J-1 VISA มี
โอกาสได้ ฝึกประสบการณ์ ทางานตาม สาขาที่ตนเองได้ เรี ยนรู้มา เป็ นเวลาสูงสุดถึง 12
เดือน

B. โครงการ J-1 Trainee USA คือ โครงการที่เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลผู้ที่จบการศึกษาตามสาย
งานทางตรง ได้ มี โอกาสฝึ กประสบการณ์ทางานในสาขาวิชาชีพที่ตนได้ เรี ยนมา (อายุ 23 –
30 ปี )โดยจะต้ องมีประสบการณ์ ทางานตามสาขาที่เรี ยมมาอย่างน้ อย 1 – 2 ปี หรื อมี
ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนันๆ
้ มาไม่ต่า กว่า 3 – 5 ปี (ผู้สมัครมีวฒ
ุ ิการศึกษา
ที่จบ แตกต่างจากงานที่ทา ) เป็ นเวลาสูงสุดถึง 18 เดือน US Embassy will require more
professionalism in the related fields (non – specialty and specialty)

โครงการประเภท FULL-PLACEMENT
โปรแกรมนี ้สามารถช่วยหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับทักษะ ประสบการณ์และความสนใจของคุณ
ด้ วยหลักสูตรอบรมและฝึ กงานที่เราคัดสรรมาเป็ นอย่างดี เป็ นโครงการที่บริษัทมีตาแหน่งฝึ กงานให้ เลือก
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ งานที่เหมาะสม เพื่อให้ คณ
ุ ได้ ประโยชน์สงู สุด
ประโยชน์ ที่ผ้ ูร่วมโครงการจะได้ รับ :
a.
ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทที่ได้ รับความเชื่อถือในประเทศสหรัฐอเมริกา
b.
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างผู้สมัครกับบริษัท
c.
การวางแผนการอบรม/ฝึ กงานที่ตรงกับความต้ องการของคุณ
d.
การออกแบบฟอร์ ม DS-2019 (Certificate of Eligibility)
e.
การอบรมก่อนเริ่มปฏิบตั งิ าน
f.
ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาการร่ วมโครงการรวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการเข้ า
ร่วมโครงการเรี ยบร้ อยแล้ ว
g.
ความช่วยเหลือด้ านต่างๆขณะเข้ าร่วมโครงการ

โครงการประเภท SELF-PLACEMENT
โครงการ Self-Placement ช่วยให้ คณ
ุ สามารถจัดการหาหลักสูตรฝึ กงาน/อบรมกับบริษัทใน
สหรัฐอเมริกาได้ ด้วยตัวคุณเอง โปรแกรมนี ้ให้ อิสระในการเลือกหลักสูตรอบรม/ฝึ กงานที่เหมาะกับความ
ต้ องการของคุณที่สดุ
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