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โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ  
ระยะ 2 สัปดาห์ เดือนธันวาคม ประเทศญี่ปุ่ น ทุนโตเกียว ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

หลักการและเหตุผล 
 

      เป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือกบัคณะกรรมการการศกึษามหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan government 
Board of Education) โดยเชิญนกัเรียนมธัยมปลายจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์และไทยให้มาสมัผสักบัวถีิชีวติ
ของนกัเรียนมธัยมปลายท่ีประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงระยะสัน้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งเยาวชนในวยั
เดียวกนัโดยนกัเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในชัน้เรียนท่ีโรงเรียนรัฐในเมืองโตเกียว 
 
วัตถุประสงค์  
 

1. เพ่ือสง่เสริมการศกึษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
2. เพ่ือสง่เสริมมติรภาพ และความเข้าใจอนัดีตอ่กนัระหว่างเยาวชน 
3. เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวตัคิวามเป็นมา ตลอดจนวิถีชีวติความเป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่ น  

 
ลักษณะโครงการ 
 

1. เป็นโครงการระยะสัน้ ระหวา่งวนัท่ี 9 - 20 ธนัวาคม 2560  
2. ทศันศกึษาและเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนแลกเปล่ียนจากประเทศตา่งๆ ตามท่ีเอเอฟเอสประเทศญ่ีปุ่ นกําหนด  
3. เข้าร่วมกิจกรรมในชัน้เรียน  
4. พํานกักบัครอบครัวอปุถมัภ์  
5. เม่ือกลบัถึงประเทศไทย เขียนรายงานประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเสนอตอ่สํานกังานมลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

เดือนสงิหาคม - ธนัวาคม 2560 
 
วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
รับสมคัร วนันี ้– 30 สงิหาคม 2560 หรือจนกวา่มีผู้สมคัรครบ 100 คน 

ประกาศรายช่ือผู้สทิธ์ิสอบและรอบสอบ ศกุร์ 1 กนัยายน 2560 
สอบข้อเขียนและสมัภาษณ์ อาทิตย์ 3 กนัยายน 2560 
ประกาศผลการคดัเลือก พฤหสับดี 7 กนัยายน 2560 
กําหนดชําระเงินจํานวน 41,000 บาท พธุ 20 กนัยายน 2560 
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดนิทาง ประมาณพฤศจิกายน 2560 (จะแจ้งให้ทราบภายหลงั) 
เข้าร่วมโครงการ 9 – 20 ธนัวาคม 2560 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

นกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกําหนดและผา่นการคดัเลือก จํานวน 10 คน 
 

ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 

มลูนิธิการศกึษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) และเอเอฟเอสประเทศญ่ีปุ่ น 
 

ค่าเข้าร่วมโครงการ     
 

1. คา่เข้าร่วมโครงการ 41,000 บาท ซึ่งจะครอบคลมุคา่ใช้จ่ายดงันี ้
1.1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิเดนิทางไป-กลบั  

1.2. คา่จดัประชมุปฐมนิเทศ จดัประชมุก่อนออกเดนิทาง และประชมุประเมนิผลหลงัเดนิทางกลบั 

1.3. คา่ดําเนินกิจกรรมตามกําหนดการของประเทศอปุถมัภ์ 

1.4. คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต ุ

1.5. คา่อาหารและท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

2. คา่ใช้จ่ายท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผดิชอบเอง  
2.1. คา่เดนิทางและท่ีพกัภายในประเทศไทย  
2.2. คา่จดัทําหนงัสือเดนิทาง  
2.3. คา่ใช้จ่ายในการตรวจสขุภาพเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
2.4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัระหวา่งเข้าร่วมโครงการ               
 

การประเมินผล  
 

1. ประเมนิจากรายงานของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. ประเมนิจากแบบสอบถามและการสงัเกต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมของประเทศตนเอง ประเทศญ่ีปุ่ นและ 
 ประเทศอ่ืนๆท่ีเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึน้ 

2. นกัเรียนมีความมัน่ใจในการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษมากขึน้ และส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่ นได้ในระดบัหนึ่ง 
3. นกัเรียนได้รับประสบการณ์ท่ีดีในการฝึกภาวะผู้นํา และสร้างจิตสํานึกความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
4. นกัเรียนได้รับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกบับุคคลท่ีต่างชาติ ภาษาและวฒันธรรม 

 
คุณสมบัตขิองผู้ เข้าร่วมโครงการ  

 

1. สญัชาตไิทย 
2. ต้องกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในสถานศกึษาในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองจาก   

กระทรวงศกึษาธิการระหวา่งสมคัรสอบ และระหวา่งเข้าร่วมโครงการ 
3. เกิดระหวา่ง 2 เมษายน 2542 – 1 เมษายน 2545 
4. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป และผลการเรียนเฉล่ียในวชิาภาษาองักฤษไมต่ํ่ากวา่ 3.00 (ปีปัจจบุนัและสองปี

ย้อนหลงั) 
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5. สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี หากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่ นได้จะรับพจิารณาเป็นพเิศษ 
6. มีความประพฤตดิี มีวฒุิภาวะและมีบคุลกิภาพเหมาะสมในการเป็นตวัแทนประเทศ  
7. ไมเ่คยเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนไปตา่งประเทศท่ีมีระยะเวลามากกวา่ 6 เดือน 
8. ไมเ่คยเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนใดๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น 
9. ไมเ่ป็นผู้ ท่ีกําลงัจะเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 

10. มีสขุภาพแขง็แรง ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ และมีนํา้หนกัไม่ตํ่ากวา่หรือสงูกวา่มาตรฐานของ BMI 
11. ไมมี่ข้อจํากดัในเร่ืองอาหาร ไมมี่ข้อจํากดัในเร่ืองการพกักบัครอบครัวอปุถมัภ์ท่ีทางโครงการกําหนด 
12. ได้รับอนญุาตจากทางโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการ 
13. เข้าใจวตัถุประสงค์ของโครงการ 
14. เป็นผู้ ท่ีสมควรได้รับการสนับสนนุให้ได้รับทนุ 

 
 
 
 

วิธีการสมัครและสอบคัดเลือก 
1.     สมคัรทางเวบ็ไซต์  www.afsthailand.org ได้ตัง้แต่วันนี ้- 30 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบ 100 คน 
2.     กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและเลือกรอบสอบ (เช้า / บา่ย) โดยจะรับรอบละ 50 คน 
3.     ชําระคา่สมคัร 200 บาท ผา่นระบบ Bill Payment 
4.     สง่ใบสมคัรและหลกัฐานการชําระคา่สมคัร 200 บาทได้ท่ี nunthaporn.f@afs.org หรือ noppol.o@afs.org ภายในวันที่ 

30 สิงหาคม 2560 *จงึจะถือว่าสมัครเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์* 
**เน่ืองจากรับรอบละ 50 คน ทางมลูนิธิขอสงวนสทิธ์ิให้ผู้ ท่ีส่งหลกัฐานการชําระคา่สมคัรเข้ามาก่อน** 

5.     ตรวจรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบและรอบสอบทางเวบ็ไซต ์www.afsthailand.org ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2560  
6.     หลกัฐานมาแนบใบสมคัรสอบ (นํามาย่ืนในวนัสอบ) 

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิว้ 1 รูป (ตดิท่ีใบสมคัร) 
2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ชดุ 
3. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียนปีปัจจบุนัและ 2 ปีย้อนหลงั 1 ชดุ 
4. หลกัฐานการชําระเงินคา่สมคัร 200 บาท 1 ชดุ 

7. สอบข้อเขียน วันอาทติย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ สํานกังานมลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ถนนประชาช่ืน จ.นนทบรีุ  
การสอบแบง่เป็น 2 รอบ  

- รอบเช้า   08.00 – 12.00 น.  ลงทะเบียนเวลา  07.30 – 08.00 น.   
- รอบบา่ย  14.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนเวลา  13.30 – 14.00 น.   

       (ผู้ เข้าสอบต้องลงทะเบียนตามรอบการสอบท่ีระบใุนประกาศรายช่ือข้อ 5 หากลงทะเบียนไมท่นัตามรอบท่ีกําหนดจะถือวา่สละสทิธ์ิ) 
8. ประกาศผลการคดัเลือก วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ทางเวบ็ไซต์  www.afsthailand.org  

** ผู้สมคัรต้องตรวจสอบคณุสมบตัิให้ถกูต้องและครบถ้วนตามท่ีระบุข้างต้น ก่อนยื่นใบสมคัร หากปรากฏในภายหลงัว่า 
ผู้สมคัรขาดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งจะถกูตดัสิทธิการเข้าร่วมโครงการทนัที แม้วา่จะผา่นกระบวนการสอบคดัเลือกแล้วก็ตาม 

ติดต่อ 
คณุนพพล หรือคณุนนัทพร แผนกพฒันาโครงการใหม่ 
โทร 025746197 ตอ่ 709, 710 โทรสาร 02573 9015 
เวลาทําการ: วนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 
Email: noppol.o@afs.org หรือ nunthaporn.f@afs.org 

2.  
3.  

http://www.afsthailand.org/

