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โครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม (ECE)
โครงการวัดทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวติ และชิงทุนการศึกษา
ครัง้ ที่ 6 ปี พ.ศ. 2562
************************************************************************************************************************

 หลักการ
ECE เกิดขึ้นตัง้ แต่ปี 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์พฒั นาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู ้
โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเป็ นสือ่ กว่า 25 ปี ทผ่ี ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสังคม
โลกได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสือ่ สารออนไลน์ ทาให้การใช้ชีวติ และวิธีคิดของเยาวชนเปลีย่ นไป ห่างไกล
ธรรมชาติชวี ติ จริงมากขึ้น การเปลีย่ นไปของสังคมยังนามาซึง่ ภัยจากข้อมูลไม่จริงในสังคมสมัยใหม่ ทาให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็ น
ทัง้ ประตูสู่โอกาสและวิกฤตได้ในขณะเดียวกัน ECE จึงเห็นว่าควรกระตุน้ ให้เยาวชนไทยทีส่ นใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ ความสาเร็จ
สู่โลกกว้างได้ตระหนักและสนใจพัฒนาประสบการณ์ในชีวติ จริงไปพร้อมกันเพือ่ เป็ นภูมคิ ุม้ กันภัยในยุคใหม่ไวด้ ว้ ย ในครัง้ นี้ ECE
รับการจัดสรรทุนจากกองทุนฯเพือ่ มอบเป็ นทุนการศึกษาให้แก่ผูส้ อบได้คะแนนสูงเพือ่ เป็ นรางวัลกระตุน้ ให้เยาวชนหันมาสนใจพัฒนา
ประสบการณ์ชวี ติ ให้มากขึ้น โดยเยาวชนยังมีสทิ ธิได้รบั ทุนเข้าร่วมโครงการ ECE ตามลาดับคะแนนในรุ่น เมษายน 2562 เช่นเดิม
ECE จึงจัดโครงการทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชวี ติ ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะให้
เยาวชนทีส่ นใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชวี ติ เพือ่ ใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของ
ตนเองต่อไป เยาวชนทีส่ นใจต้องทาข้อสอบทัง้ สองวิชา คือ
1. ข้อสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ
100 คะแนน
2. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชวี ติ
100 คะแนน
การสอบจะแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา
การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลาดับคะแนนรวมเทียบกับผูเ้ ข้าสอบทุกคนทีม่ าจาก
ทัวประเทศเพื
่
อ่ เยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรูแ้ ละศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับใด
เยาวชนทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด 3 อันดับและรางวัลชมเชยอีก 20 ลาดับ ได้รบั ทุนการศึกษา ดังนี้
อันดับที่ 1
ได้รบั ทุนการศึกษา
จานวน 5,000 บาท จานวน 1 ทุน
อันดับที่ 2

ได้รบั ทุนการศึกษา

จานวน 4,000 บาท จานวน 2 ทุน

อันดับที่ 3

ได้รบั ทุนการศึกษา

จานวน 3,000 บาท จานวน 3 ทุน

รางวัลชมเชย

จานวน 20 ทุน

ทุนละ 1,000 บาท

ทุนการศึกษาทีน่ กั เรียนได้รบั ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร
( ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนข้างต้น ใช้สทิ ธิขอรับทุนได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ประกาศผล หากพ้นกาหนดแล ้วถือว่าสละสิทธิ์ )

ตจว.
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นอกจากนี้ เยาวชนทีส่ มัครสอบยังมีสทิ ธิขอใช้ผลคะแนนเทียบลาดับทีใ่ นโครงการ ECE แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ (รอบแรก) โดยไม่ตอ้ งเสียค่าสมัคร 1 ประเทศ เพือ่ รับทุนไปต่างประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ
แคนาดา โดยมีสทิ ธิได้รบั ทุนเต็มจานวนไปประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์ หากเทียบคะแนนแลว้ ได้ลาดับที่ 1 สาหรับลาดับอื่นๆ จะ
ได้รบั ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน (หากจะขอเทียบในประเทศอืน่ ๆ ต้องติดต่อกับทางโครงการภายหลังประกาศผลสอบแล ้ว)
ผูท้ ่ไี ด้รบั ทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รบั สิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนาทุน ดังกล่าวมาหักลด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิม่ เป็ น 2 เท่าของทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั โดยสามารถหักลดได้ในงวดแรก เช่น สอบได้
อันดับที่ 1 ได้รบั ทุน 5,000 บาท จะหักเป็ นส่วนลดได้ 10,000 บาท
สาหรับรายละเอียดการรายงานตัวและกาหนดการต่างๆ ECE จะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลสอบทีจ่ ะจัดส่งถึงผูส้ อบ
โดยตรง

 เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
3. ใบสมัครทีก่ รอกข้อความครบถ้วน

2. ใบแสดงผลการเรียนปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
4. ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

 คุณสมบัตผิ ูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ


กาลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ)
 เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกาหนด
วันเปิ ดรับสมัคร
19 ก.ค. – 19 ส.ค. 2562
วันสอบ
วันเสาร์ ที่ 31 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น.
สถานที่สอบ
ส่วนกลาง - สอบทีก่ รุงเทพฯ ( โดยสถานทีจ่ ะแจ้งให้ทราบในภายหลัง )
ต่างจังหวัด - สอบทีโ่ รงเรียนศูนย์สอบทัวประเทศ
่
ประกาศผลสอบ
1 ตุลาคม 2562

 สถานที่รบั สมัคร
 สมัครโดยตรงทีส่ านักงานโครงการ ECE เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรงั สิต16/25 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 โทร. 02 690 0375 – 7 โทรสาร 02 691 5199 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
( หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
 สมัครทางไปรษณี ย ์ โดยส่งเอกสารตามข้อ  พร้อมธนาณัตคิ ่าสมัคร สังจ่
่ ายในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล
ไปรษณียป์ ลายทาง สามเสนใน 10400 และส่งไปที่สานักงาน ECE โดยถือวันประทับตราไปรษณียเ์ ป็ นเกณฑ์
 สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ในโรงเรียนศูนย์สอบทัวประเทศ
่

ตจว.

