
EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE 
THAI – UNIVERSAL CULTURE & EDUCATION FUND 
43 SOI WIPHAWADEE RANGSIT 16/25, WIPHAWADEE RANGSIT RD., DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND 

TEL: (662) 690-0375 - 7   FAX : (662) 691-5199   HTTP://WWW.ECETHAILAND.COM  

 
 

 

ECE plus in the UK 
ณ ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 3 สัปดาห ์ รุ่น มิถุนายน 2566 

************************************************************************************************************************  

 

 หลักการ 
จากประสบการณข์องโครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างประเทศ (ECE) มากว่า 28 ปี พบว่ากิจกรรมของโครงการฯเป็น

ประโยชนต่์อประเทศชาติและเยาวชนมากโดยเฉพาะในดา้นเพิ่มเติมประสบการณช์ีวิตท าใหเ้ยาวชนพึ่งตนเองได้  มองโลกกวา้งขึน้ กลายเป็น
คนรกัที่จะมีอนาคตที่ดี รูจ้กัเสียสละ รูจ้กัการปรบัตวั และแกปั้ญหาของตวัเองได ้ฯลฯ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรบัยุคปัจจุบนัที่โลกเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก 

เพื่อใหเ้ขา้กับยุคปัจจุบัน โครงการฯ ภายใตก้ารสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal 
Culture & Education Fund) จึงตัง้ใจจดัท าโครงการ ECE plus เป็นรุน่พิเศษขึน้ เพื่อใหผู้ป้กครองและเยาวชนที่เห็นความส าคญัในการพฒันา
เยาวชนในแนวทางดงักลา่ว ไดม้ีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกหอ้งเรียนใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาตนเอง ใหเ้หมาะสมกบัสมยัแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย
เพิ่มการเรียนรูร้ะบบการศึกษาใน UK เขา้มา โดยยึดหลักการส าคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน ์โครงการฯยังได้มอบทุน
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกล าดับทีส่อบได้อีกด้วย  

เยาวชนอีซีอี. จะตอ้งเดินทางไปศึกษาเรียนรูว้ฒันธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วฒันธรรมของไทยโดยพ านักร่วมกับ
ครอบครัวของประเทศนั้นๆ  เรียนรูก้ารปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ  เรียนรูช้ีวิตความเป็นอยู่  วัฒนธรรม และการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวนั ฝึกการสรา้งมนษุยสมัพนัธก์บัคนต่างชาติ ท ากิจกรรมกลุม่รว่มกบัชาวต่างชาติ ซึ่งผลจะท าใหเ้ยาวชนมีความรบัผิดชอบมากขึน้ 
อดทน รูจ้กัแกปั้ญหาของตนเอง กลา้พดูภาษาองักฤษและมีภาวะการเป็นผูน้  า โดยมีอาจารยผ์ูน้  ากลุม่ดแูลตลอดโครงการฯ 
 วัตถุประสงคข์องโครงการ  1) ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยไดม้ีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท ากิจกรรมร่วมกัน    2) เพื่อให้
เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของวฒันธรรมไทยและเผยแผ่วฒันธรรมไทยในต่างแดน   3) เพื่อใหเ้ยาวชนไทยไดฝึ้กฝนทักษะการใชภ้าษาองักฤษ
ควบคู่ไปกับการเรียนรูว้ัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของเจา้ของภาษา  4) ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยมีประสบการณ์ในต่างแดน เพิ่มโลกทัศน์ให้
กวา้งไกล เห็นโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศง่ายขึน้  5) ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมั่นใจในตนเอง สรา้งภาวะผูน้  า รูจ้กัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง รูจ้กัการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมและสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างไดอ้ย่างดี   6) เยาวชนไดเ้รียนรูร้ะบบการศึกษาและรบัการแนะแนว
ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร  7) เพื่อใหเ้ยาวชนที่เพิ่งส  าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมปลาย ซึ่งมีเวลาว่างก่อนเริ่มตน้เรียนระดบัอุดมศึกษามี
โอกาสแสวงหาแนวทางชีวิตที่ตนเองชอบจากการเดินทางไปท ากิจกรรมในต่างประเทศ 
 กิจกรรม   ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับส าเนียงในสัปดาห์แรก เข้าเรียนกับนักเรียนต่างชาติ ( normal class)                            
ตามความพรอ้มของสถานศึกษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมบุคคลส าคัญ พักกับ host family             
รบัการแนะแนวระบบการศึกษา และโอกาสในการเรียนต่อประเทศสหราชอาณาจกัร โดยจะไม่มีการเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มอีกในกิจกรรมที่ก าหนด
โดยโครงการ (กิจกรรมอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม) 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 
    ผูท้ี่ผ่านเกณฑข์ัน้ต ่าและจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่ภายในล าดบัที่เปิดรบั จะไดร้บัคดัเลือกเขา้รว่มโครงการฯ และมีค่าใชจ้่ายดงันี ้
ENGLAND CULTURAL EXCHANGE ระยะเวลา 3 สปัดาห ์รบัจ านวน 20 คน โดยทัว่ไปจะมค่ีาใชจ่้ายจริงประมาณ 220,000 บาทต่อคน 
แต่ผูท้ีส่อบผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่และจดัอนัดบัคะแนนแลว้อยู่ภายในเกณฑท์ีก่  าหนด จะไดร้บัทนุช่วยเหลอืบางส่วน คงมค่ีาใชจ่้ายตามล าดบัดงันี้ 

- ผูท้ีส่อบผ่านและอยู่ในเกณฑ ์ A โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายบางส่วน เยาวชนคงมค่ีาใชจ่้ายสมทบคนละ   127,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและอยู่ในเกณฑ ์ B โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายบางส่วน เยาวชนคงมค่ีาใชจ่้ายสมทบคนละ   133,900 บาท 
- ผูท้ีส่อบผ่านและอยู่ในเกณฑ ์ C โครงการฯ ช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายบางส่วน เยาวชนคงมค่ีาใชจ่้ายสมทบคนละ   137,900 บาท 

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
1. ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัม.ตน้ ม.ปลาย อาชีวะและอดุมศกึษา อาย ุ15 ปีและไม่เกิน 22 ปี            
2.มีสขุภาพแข็งแรง มีความประพฤติดี ไม่สบูบหุรี่ ไมด่ื่มสรุา หรือติดสารเสพติดทกุชนิด  
3.มีประวติัการเรียนดี เช่น ไม่เคยถกูลงโทษภาคทณัฑ ์หรือถกูพกัการเรียน       
4.มีระดบัการเรียนวิชาภาษาองักฤษตัง้แต่ระดบัปานกลางถึงดีมาก 
5.มีความพรอ้มที่จะใชช้ีวิตในต่างประเทศตามก าหนดของโครงการฯ  

 

 สถานทีรั่บสมัคร        สมัครออนไลนท์ี่ t.ly/9VRK หรือ สแกน  
 สมัครโดยตรงทีส่ านักงาน ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
โทร. 02 690 0375-7  จนัทร ์– ศกุร ์เวลา 08.30 - 17.30 น. หยดุวนัเสาร ์- อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ โดยมาดว้ยตนเองหรือผูป้กครองมาแทน 
 

 ก าหนดวันเดินทาง 
ประมาณวนัที่ 9 - 30 มิถนุายน 2566 
 เอกสารการสมัคร 
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ 1 รูป 
2. ใบแสดงผลการเรียนปีการศกึษาที่ผ่านมา  
3. ใบสมคัรที่กรอกขอ้ความครบถว้น 
4. ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อโครงการ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6jbh_1oYbT1auDLwFbnHgE3ccNJqJLAcLh6qSnpURVX4PVQ/viewform


▪ วนัเปิดรบัสมคัร    16 ก.พ. - 22 มี.ค. 2566     ▪  วันสอบ  25 มี.ค. 2566 
▪ สถานท่ีสอบ   สอบออนไลน ์   ▪  ประกาศผลสอบ  30 มี.ค. 2566 
▪ วิชาท่ีสอบ    1) ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร  2) ขอ้สอบวดัความเหมาะสม   
▪ ประชมุผูป้กครองและปฐมนิเทศเยาวชน    13 -14 พฤษภาคม 2566  (2 วนั 1 คืน) 
▪ การรายงานตวั   30 มี.ค.- 5 เม.ย. 2566 
 ก าหนดการท่ัวไป   
1. วิธีการสอบและเลขที่สอบจะแจง้ใหท้ราบก่อนวนัสอบ   
2. ผูท้ี่สอบไดแ้ละประสงคจ์ะเขา้รว่มโครงการฯ จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนตามท่ีโครงการก าหนดไว ้ 
3. การปฐมนิเทศ  ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ตอ้งเขา้รว่มปฐมนิเทศตามวนัและสถานที่ที่ทางโครงการก าหนดเพื่อรบัทราบเรื่องการเตรียมตวัการ
เดินทางไปต่างประเทศ การท ากิจกรรมกลุม่โดยมีค่าใชจ้่ายคนละ 3,700 บาท  รายละเอียดจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
4. ผูส้อบไดใ้นล าดบัต่างๆ หากไม่รายงานตวัภายในก าหนดการรบัรายงานตวัใหถื้อว่าผูน้ัน้สละสิทธิการเขา้รว่มโครงการ (เวน้แต่รกัษาสิทธ์ิไว)้ 
5. ในกรณีที่พบว่าผูส้มัครสอบไม่เขา้ใจหลักการของโครงการฯหรือมีวัตถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมโครงการแตกต่างไปจากวัตถุประสงคข์อง
โครงการฯ  ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบัรายงานตวัเขา้รว่มโครงการ 
6. ค่าใชจ้่ายที่ระบุใน ขอ้  เป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัที่พกั อาหาร ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลบั แต่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเฉพาะตวั   คือ ค่า
ภาษีสนามบินต่างประเทศ ประมาณ 5,300 บาท  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศองักฤษประมาณ 5,700 บาท ค่าเบีย้ประกนัภยัการเดินทางทางอากาศ 
(เรียกเก็บ โดยสายการบิน) ประมาณ 1,700 บาท  และค่าธรรมเนียมน า้มัน 23,400 บาท  ค่าแปลเอกสารส าหรับขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  900 บาท  
ค่าบริการท าวีซ่าและค่าส่งเอกสาร 1,200  บาท  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามหน่วยงานที่เรียกเก็บ)  ประเทศอังกฤษมีค่าธรรมเนียมวีซ่าเร่งด่วน               
12,000 บาท (อาจเปลี่ยนตามอตัราแลกเปลี่ยน)  
7. ผูผ้่านการคดัเลือก จะมีค่าใชจ้่ายเฉพาะตวัอีกดงันี ้ค่าเสือ้เสวตเชิต้ 1 ตวั ทีเชิต้ 2 ตวั รวม 950 บาท, ค่าบตัรประจ าตวัเยาวชน  200  บาท, ค่า
ภาษีสนามบินขาออกกรุงเทพฯ 700 บาท, ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพและอบุติัเหต ุวงเงิน 2 ลา้นบาท 900 บาท, ค่าธรรมเนียมโครงการฯ 7,000 บาท 
8. ผูผ้่านการคดัเลือกที่ยืนยนัการเดินทางแลว้ ทางโครงการฯ ตอ้งด าเนินการจดัการตามขัน้ตอนระหว่างประเทศและมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้ ฉะนัน้ 
หากมีการสละสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงนิค่าใช้จ่ายเพือ่ยืนยันการเดินทางน้ัน 
9. เนื่องจากสถานการณก์ารเดินทางระหว่างประเทศยงัไม่ลงตวั ระบบการอนมุติัวีซ่าล่าชา้  และปัญหาอื่นๆ อาจมีผลต่อการเดินทางซึ่งผูร้่วม
โครงการตอ้งยอมรบัความเสี่ยงดงักลา่วไดด้ว้ย  
หมายเหตุ :  เนื่องจากสถานการณก์ารยื่นวีซ่าของประเทศองักฤษเพิ่งกลบัมาเปิดท าการ ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอนในเรื่องวิธีการและระยะเวลา
การพิจารณาวีซ่า ทางโครงการจึงตอ้งขอความรว่มมือส าหรบัผูต้อ้งการเดินทางจรงิในการจดัเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าโดยเรว็ 
 

 
 

 หลักการ 
ในปี 2023 การเดินทางไปศึกษาใน UK ไดเ้ปิดขึน้แลว้ ECE จึงไดจ้ดัโครงการพิเศษขึน้ เรียกว่า ESE ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการกา้วไปขา้งหนา้ก่อน

ใคร  โดยมีเป้าหมายพฒันาภาษาและเรียนรูก้ารน าเสนอ ฝึกคิดวิเคราะหเ์ป็นภาษาองักฤษ และการพึ่งตนเอง ตลอดจนเรียนรูร้ะบบการศึกษา
ของ UK เพื่อโอกาสในการเรียนต่อใน UK เริ่มตัง้แต่ A-Level เป็นตน้ 

ESE in the UK เป็นโครงการพิเศษของ ECE มีกิจกรรมประกอบดว้ยการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนวิชา A-Level (เตรียมเขา้มหาวิทยาลยั)             
3-4 วิชาตามความสนใจและเหมาะสมโดยมีใหเ้ลือกเรียนประมาณ 30 วิชา คลาสเรียนรูท้กัษะการเรียนในวิทยาลยัต่างประเทศ (Study skills) 
เขา้รว่มกิจกรรมที่วิทยาลยัคณุภาพของรฐั มีอปุกรณก์ารเรียนการสอนสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ครบครนั ทนัสมยั อยู่ในเมืองที่สงบ ปลอดภยั 
ผูค้นเป็นมิตร ไม่ไกลจากลอนดอน เหมาะสมต่อการเรียนและการใชชี้วิต เรียนรูว้ิถีชีวิตและวฒันธรรมที่ส  าคญัมีค่าใชจ่้ายประหยัดที่สุด และ             
ไปทศันศกึษาสถานที่ที่น่าสนใจ รวมถึง London พกักบั Host Family โดยมีอาจารยค์นไทยรว่มเดินทางไปเป็นที่ปรกึษา 1 คน  
 จ านวนทีรั่บสมัคร  20 คน (เกณฑก์ารรบัสมคัร ผูส้มคัรก่อนมีสิทธิก่อน) 
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. รบัเยาวชนอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป (นบัถึงวนัเดินทาง) 
2. ตอ้งผ่านการสอบ (บางกรณีอาจตอ้งสมัภาษณเ์พิ่มเติม) 
3. ก าลงัศกึษาอยู่ในทกุระดบัหรือจบการศกึษาตัง้แต่มธัยมตน้ขึน้ไป 
4. มีความประพฤติดี ไม่ด่ืมสรุา หรือติดยาเสพติด ไม่เลน่การพนนั 
5. มีความตัง้ใจพฒันาภาษาองักฤษตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ 
   อย่างแทจ้รงิ 

 วิธีการสมัคร วันสอบ สถานทีส่อบ การรายงานตัว และก าหนดการทั่วไป 
เหมือนกับ ECE plus อ่านรายละเอียดทีข่้อ  ถึง   

 ค่าใช้จ่ายสมทบ 139,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใชจ่้ายเฉพาะตวั 
สามารถดใูนระเบียบการ ECE ขอ้ 9.3, 9.6 และ 9.7 ดา้นบน) 
     ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ESE จะไดร้บัประกาศนียบตัรหลงัจบโครงการ 
(เฉพาะผูป้ฏิบตัิตามระเบียบโครงการเท่านัน้) กรณีประสงคจ์ะเรียน
ต่อใน UK ในหลกัสตูรอื่นๆ ควรแจง้ ECE หลงัจากจบโครงการไม่เกิน 
3 เดือน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
      โครงการสงวนสิทธิไม่คืนเงินมดัจ าในทกุกรณี เนื่องจากการติดต่อ
กบัต่างประเทศในสถานการณปั์จจุบนัมีค่าใชจ่้ายจ านวนมาก ดงันัน้
โปรดพิจารณาใหด้ีก่อนตดัสินใจรายงานตวั 

 

 ECE Study English (ESE) in the UK ประมาณ 9 - 30 มิถุนายน 2566 (3 weeks) 


