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โครงการผู้ช่วยอาจารย์ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ในต่างประเทศ 
ณ  ประเทศอังกฤษ  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลยี  และแคนาดา 

รุ่น เดอืนเมษายน 2561 ระยะเวลา 3 , 5 สัปดาห์ 
 

หลกัการและเหตุผล 
 

 โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปล่ียนวฒันธรรมไดจ้ดักิจกรรมเผยแผ่วฒันธรรมไทยในต่างประเทศมานานกว่า 22 ปี 
โดยมีคณะเยาวชนกลุ่มละ 15 - 20 คน เดินทางไปเผยแผ่แลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ โดยมีอาจารยผ์ูบ้  าเพ็ญ
ประโยชน์เป็นท่ีปรึกษา 1 คน อยู่กบัคณะเยาวชนตลอดระยะเวลา 3 หรือ 5 สัปดาห์ ซ่ึงโดยปกติจะจดักิจกรรมในประเทศ
องักฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา  ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามีเสียงเรียกร้องจากอาจารยใ์นโรงเรียนต่างๆ ตอ้งการ
เดินทางร่วมไปกบัคณะเยาวชนในฐานะเป็นผูช่้วยอาจารยผ์ูน้  ากลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มและมีโอกาสไดเ้รียนรู้ระบบการศึกษา
และภาษาของต่างประเทศ ตลอดจนไดเ้พิ่มประสบการณ์ในต่างประเทศอนัจะน ามาใชส่้งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนเด็กไทยต่อไป 
 คณะผูบ้ริหารโครงการฯ เห็นว่าควรสนบัสนุนให้อาจารยท่ี์มีความประสงคท่ี์จะมีประสบการณ์ดงักล่าวไดมี้โอกาส
เขา้ร่วมเป็นผูช่้วยอาจารยผ์ูบ้  าเพ็ญประโยชน์ของโครงการเยาวชนอีซีอี. โดยเดินทางไปพร้อมกับคณะเยาวชนระยะเวลา             
3 , 5  สัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2561 น้ี  โดยพกักบัครอบครัวอุปถมัภแ์ละท ากิจกรรมร่วมกบัคณะเยาวชนอีซีอี. โดยมีค่าใชจ่้าย
ท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากโครงการฯ จ านวนหน่ึง  

วตัถุประสงค์ 
 1. ฝึกประสบการณ์การดูแลคณะเยาวชนในต่างประเทศ 
 2. ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริง 
 3. ร่วมเผยแผว่ฒันธรรมไทยในต่างแดน และเรียนรู้วฒันธรรมท่ีดีของต่างชาติ 
 4. เพิ่มโลกทศัน์ใหก้วา้งไกล และเรียนรู้พฒันาการของเยาวชนไทย และเยาวชนต่างชาติ 
 5. สังเกตและเรียนรู้ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศท่ีเจริญแล้ว 
 

จ านวนทีรั่บสมัครและค่าใช้จ่าย 
 1. ประเทศองักฤษ        3 สัปดาห์ จ านวน  2  ท่าน   มีค่าใชจ่้ายสมทบคนละ  69,000  บาท 

2. ประเทศองักฤษ        5 สัปดาห์  จ านวน  2  ท่าน   มีค่าใชจ่้ายสมทบคนละ  89,500  บาท 
 3. ประเทศนิวซีแลนด ์  3 สัปดาห์   จ  านวน  4  ท่าน  มีค่าใชจ่้ายสมทบคนละ  59,000  บาท 
 4. ประเทศออสเตรเลีย  3 สัปดาห์  จ านวน  2  ท่าน  มีค่าใชจ่้ายสมทบคนละ  58,000  บาท 
 5. ประเทศแคนาดา       5 สัปดาห์  จ านวน  1  ท่าน  มีค่าใชจ่้ายสมทบคนละ  73,500  บาท 
 

 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไดรั้บการช่วยเหลือจากโครงการฯแลว้บางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายประกอบดว้ยตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั 
ค่าท่ีพกัพร้อมอาหาร 3 ม้ือ ค่าขนส่งตามตารางกิจกรรมของคณะเยาวชนในต่างประเทศตลอดโครงการ ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวม  
ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าประเทศองักฤษ 5,700 บาท, ประเทศนิวซีแลนด์ 9,100 บาท, ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 700 บาท,             
ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ  5,300 บาท,  ค่าเบ้ียประกนัภยัทางอากาศ 1,700 บาท, ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั 13,200 บาท, ค่า
ประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุในวงเงิน 1 ลา้นบาท 3 สัปดาห์  900 บาท และ 5 สัปดาห์  1,200 บาท, ค่าเส้ืออีซีอี. 850 บาท, 
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ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี และโรงเรียนต่างประเทศมิไดอ้อกให้) ค่าปฐมนิเทศ 2,000 บาท และค่าเงินติด
กระเป๋าประมาณ 10,000 – 20,000 บาท 

อาจารยทุ์กท่านเม่ือผา่นการเขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองความสามารถทุกท่าน 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. มีความรู้ภาษาองักฤษบา้ง (ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นครูสอนภาษา)
2. ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคในการอยูต่่างประเทศ
3. สามารถขออนุญาตตน้สังกดัและพร้อมช าระค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ตนเอง
4. สามารถอุทิศตนช่วยเหลืออาจารยผ์ูบ้  าเพญ็ประโยชน์ของโครงการในการใหค้  าปรึกษาแก่เยาวชนและเขา้ร่วม

ประชุมอาจารยผ์ูบ้  าเพญ็ประโยชน์และปฐมนิเทศเยาวชนอีซีอี.ได้
5. เขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการฯ สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของโครงการ

วธิีสมคัร 
1. ยืน่ใบสมคัรพร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป
2. หลกัฐานการเป็นอาจารย ์ (หลกัฐานการประกอบวชิาชีพครู)
3. ช าระค่าสมัคร 200 บาท  เป็นเงินสดหรือธนาณัติ สั่งจ่าย นางสาวส่ือกัญญา เหมวิมล  ไปรษณีย์ปลายทาง

สามเสนใน  กรุงเทพ 10400  หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย  สาขาวิภาวดีรังสิต 5  เลขท่ีบญัชี 019-0-13931-5 โดยส่ง
หลกัฐานการโอนเงินมาทาง อีเมล: ece.center@ecethailand.com หรือส่งมาทางไลน์ ID : ecethailand ระบุโครงการผูช่้วย
อาจารยผ์ูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 

เม่ือโครงการไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้จะติดต่อสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ และแจง้ผลให้ทราบ เม่ือผา่นการสัมภาษณ์
แลว้ อาจารยท่ี์ประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการสามารถช าระเงินมดัจ ายืนยนัการเขา้ร่วมโครงการเป็นเงินจ านวน 25,000 บาท โดย
วธีิตามขอ้ 3 ภายใน 5 วนั (การถอนตวัภายหลงัจะไม่คืนเงินมดัจ าน้ี) เม่ือโครงการไดรั้บแลว้จะส่งใบรับเงินพร้อมเอกสารการ
ขออนุญาตไปต่างประเทศ และเอกสารการขอวีซ่าตลอดจนก าหนดวนัและสถานท่ีประชุม ปฐมนิเทศ ให้ทราบต่อไป ส่วนท่ี
เหลือแบ่งช าระเป็น 3 งวด คือ ช าระภายในวนัท่ี 3 - 8 ม.ค. 2561,  1 - 5 กุมภาพนัธ์ 2561  และ 1 - 5 มีนาคม  2561 

เกณฑก์ารรับสมคัรถือเกณฑ์ผูส้มคัรก่อนมีสิทธ์ิก่อน ผูท่ี้ช าระเงินยนืยนัภายหลงัจากเต็มจ านวนแลว้ โครงการจะคืน
เงินใหเ้ตม็จ านวน 

ก าหนดวนัรับสมคัร :   สมคัรตั้งแต่วนันี้ ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2561  หรือเม่ือครบจ านวน 

สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมคัรไดท่ี้  

ส านกังานโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปล่ียนวฒันธรรม ( ECE )  
เลขท่ี 43  ซ.วภิาวดีรังสิต 16/25 ถ.วภิาวดี รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม. 10400 
โทรศพัท ์02 – 690 – 0375 – 7  โทรสาร 02 – 691 – 5199 เวบ็ไซท ์  www.ecethailand.com
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