
 
 

ECE. Study for Effective English Communication (USE) 
โครงการศึกษาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได้จริง 

ท่ีประเทศองักฤษ  ปิดเทอมเดือนเมษายน 2559 
 

สืบเน่ืองจากกิจกรรมของโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวฒันธรรมเป็นท่ีรู้จกัของตา่งประเทศและในประเทศซึง่ผลงาน

ได้ประจกัษ์ชดัถึงความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์คือการพฒันาความกล้าพดูภาษาองักฤษ ความกล้าแสดงออกของ เยาวชนไทยการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม จนเกิดเป็นความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศและระหว่างองค์กรไทยกบัองค์กร
ตา่งประเทศ จากความพยายามในการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในระดบัตา่ง ๆ ดงักลา่วนัน้ท าให้โครงการอีซีอี. ได้รับทนุ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาท่ีจะมอบให้แก่เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมากขึน้  และหนึ่งในโครงการความร่วมมือท่ีเกิดขึน้คือ
โครงการศกึษาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารได้จริงซึ่งผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการทกุคนจะช าระคา่ใช้จ่ายในราคาต ่ากว่าทนุซึง่เป็นราคาท่ีต ่า
กว่าราคาทัว่ไปประมาณ 45,000 บาท ส าหรับระยะเวลา 7 สปัดาห์ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องช าระเงินอ่ืนใดอีก ในขณะอยู่
ตา่งประเทศ (โปรดตรวจสอบราคากบัองค์กรอ่ืนก่อนตดัสินใจ) 
 จากประสบการณ์การท างานของโครงการท าให้เห็นปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของคนไทยท่ีถกูวางพืน้ฐานไว้ผิดพลาด 
เช่นการเน้นการเรียนไวยากรณ์มากเกินไป โดยไม่ได้เน้นการเรียนเพื่อน าไปใช้ได้จริงจึงท าให้เยาวชนไทยจ านวนมากเก่งแตท่ าข้อสอบ 
แตไ่ม่สามารถสื่อสารได้  จากปัญหาดงักลา่วจงึท าให้เป็นท่ีมาของโครงการศกึษาภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารได้จริง (USE.)  
 โครงการ USE. แตกตา่งจากการไปเรียนภาษาองักฤษกบัองค์กรอื่นตรงท่ีเราไปเรียนกนัในมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยัของ
รัฐ ระดับอุดมศึกษา มิใช่โรงเรียนสอนภาษา ดังนัน้จึงมีความปลอดภัย การสอนได้มาตรฐานถ้าเรียนครบตาม course ของ
มหาวิทยาลยัแล้วสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลยั หรือวิทยาลยัในระดบัปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือ diploma ได้เลย นกัศกึษาท่ี
เรียนอยูจ่ะเป็นนกัศกึษาของประเทศนัน้ และมาจากทัว่โลก เป็นบรรยากาศในรัว้มหาวิทยาลยัอย่างแท้จริง อปุกรณ์การเรียนการสอน
ทนัสมยัและมากมาย ท่ีส าคญัมีคา่ใช้จ่ายประหยดัท่ีสดุ 

โครงการ USE. มีวตัถปุระสงค์ท่ีมุ่งพฒันาภาษาองักฤษของผู้ เข้าร่วมโครงการให้ถึงระดบัสื่อสารได้จริงในระดบัหนึ่ง ดงันัน้
เนือ้หาของโครงการฯ จงึเป็นการเน้นท่ีการเรียนภาษาองักฤษทัง้การพดู ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นส าคญั 
โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนท่ีเข้มข้น เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วผู้ เข้าร่วมโครงการจึงจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามตารางการเรียน
อย่างเคร่งครัด ในกรณีนีผ้ลส าเร็จของการเรียนนอกจากจะขึน้อยู่กบัโครงการแล้วยงัขึน้อยู่กบั ความตัง้ใจ ความร่วมมือและพืน้ฐาน
ภาษาองักฤษของผู้ เข้าร่วมโครงการอีกด้วย มีอาจารย์คนไทยดแูล 1 คน ต่อกลุ่ม การเรียนการสอนจะประกอบด้วย การเรียนใน 
class และกิจกรรมฝึกภาษา 

- เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลาย ทางโรงเรียนจะจดัให้มีกิจกรรม กีฬา ดนตรี การแสดง และทศันศกึษา 
- Social activities และ Half day and full day excursions (กรณีแยกเรียนอาจต้องงด Excursions บางวนั) 
- พกักบั Host family  เจ้าของภาษา 
 

 
โปรแกรม : ประเทศองักฤษ ระยะเวลา 7 สปัดาห์ เมือง Hastings เดนิทางประมาณ  29 มี.ค. – 15 พ.ค. 2559 

 คา่ใช้จ่ายสมทบ 169,900 บาท (ยงัไม่รวมคา่ใช้จ่ายเฉพาะตวั) 

(วนัเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย) 
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เมือง Hastings เป็นเมืองเก่าแก่อยูเ่ลียบชายหาด เป็นเมืองที่นกัท่องเท่ียวชอบมาพกัผ่อนในฤดรู้อน อยู่ห่างจาก London 
ประมาณ 90 นาที เม่ือเดินทางโดยรถไฟ  Hastings เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญเมืองหนึ่งของอังกฤษ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนท่ีต้องการฝึกภาษา ชอบ      
ความสงบ และยงัมีคา่ครองชีพท่ีไม่สงูมาก  
ค่าใช้จ่ายสมทบ   :   ผู้สอบผ่านจะได้รับการช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายบางสว่น คงช าระคา่ใช้จ่ายสมทบตามโปรแกรมท่ีเลือก คา่ใช้จ่าย
ดงักล่าวรวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าเรียน ค่าขนส่ง ทศันศึกษาตามโปรแกรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าท่ีพกั อาหาร 3 มือ้ต่อวนั ตลอดโครงการ  
แต่ไม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวั (Pocket money)  คา่วีซ่า ประเทศองักฤษ จ านวน 5,700  บาท, คา่ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 700  บาท,  คา่ภาษี
สนามบินตา่งประเทศ 5,300 บาท, คา่ปฐมนิเทศ 1,500  บาท, คา่เสือ้อีซีอี. 3 ตวั (ทีเชิต้ 2 ตวั, เสวตเชิต้ 1 ตวั) เป็นเงิน 850 บาท, คา่เบีย้
ประกนัภยัการเดินทางทางอากาศ 1,700 บาท, ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพ และอบุตัิเหตวุงเงินหนึ่งล้านบาท ระยะเวลา 7 สปัดาห์ 1,500 บาท, 
ค่าธรรมเนียมน า้มัน 11,500 บาท ค่าแปลเอกสารส าหรับย่ืนวีซ่า 900 บาท ค่าบริการท าวีซ่า 700 บาท (ค่าวีซ่า ภาษีสนามบิน และ
คา่ธรรมเนียมน า้มนัอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีหน่วยงานผู้ รับผิดชอบประกาศ)     [ หมายเหต ุ: ไม่มีคา่ธรรมเนียมโครงการ ] 
 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร 
1. ต้องผา่นมาตรฐานข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้

1.1 ผู้สอบผ่านโครงการอีซีอี. หรือ สอบผ่านโครงการยซูีอี. (ก่อน 1 พ.ค. 55)  
หรือศษิย์เก่าโครงการอีซีอี. และโครงการยซูีอี. (ก่อน 1 พ.ค. 55) ท่ีได้รับประเมินผลผา่นการร่วมโครงการ หรือ 

1.2 ได้รับการรับรองหรือผา่นการสมัภาษณ์จากอาจารย์ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ของโครงการอีซีอี. หรือ 
1.3 ผ่านการสอบหรือสมัภาษณ์จากโครงการฯ  

2. รับเยาวชนอายตุัง้แต ่14 ปีขึน้ไป (นบัถึงวนัเดนิทาง)   
3. ก าลงัศกึษาอยูใ่นทกุระดบัหรือจบการศกึษาตัง้แตม่ธัยมต้นขึน้ไปไม่จ ากดัอาชีพ 
4. มีความประพฤตดิี ไม่ดื่มสรุา หรือตดิยาเสพตดิ ไม่เลน่การพนนั 
5. มีความตัง้ใจพฒันาภาษาองักฤษตามวตัถปุระสงค์ของโครงการอยา่งแท้จริง    
6. สามารถใช้ชีวิตในตา่งประเทศตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเข้าร่วมโครงการ 
7. สามารถปฏิบตัติามระเบียบและข้อแนะน าของผู้ดแูลกลุม่ได้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบท่ีร้ายแรงอาจถกูสง่กลบัก่อนก าหนด 
8. กรณีถ้าซือ้ของมาเกินข้อก าหนดของสายการบินต้องเสียคา่ปรับเอง และกรณีของสญูหายหรือหยิบยืมกนัต้องรับผิดชอบเอง 

จ านวนที่รับสมัคร   25 คน  (เกณฑ์การรับสมคัรผู้สมคัรก่อนมีสทิธิก่อน) 
ผู้สมคัรโดยอาศยัคณุสมบตัิข้อ 1.1 ไม่เสียค่าสมคัร กรณีสมคัรโดยอาศยัคณุสมบตัิข้อ 1.2 และ 1.3 ค่าสมคัรคนละ  

200 บาท เสร็จแล้วสอบหรือสมัภาษณ์ เม่ือผา่นให้รายงานตวัได้ตามหวัข้อวิธีสมคัร ภายใน 7 วนั 
 

การรับสมัคร ตัง้แต่วันนี ้ถงึวันที่  30 พฤศจกิายน 2558 
 

วิธีสมัคร 1. กรณีสมัครโดยตรงที่ส านักงานโครงการอีซีอี. โดย 
1.1 การสมัคร  กรอกใบสมคัรครบถ้วน พร้อมหลกัฐานประกอบการสมคัร คือ 

( 1 ) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ 3 รูป ( 2 ) ส าเนาทะเบียนบ้าน บตัรประชาชนของผู้สมคัร 
( 3 ) คา่สมคัรสอบ 200  บาท  ( 4 ) ใบรับรองผลการศกึษา หรือเอกสารแสดงการจบการศกึษา 

1.2 การรายงานตัว เม่ือผ่านการสอบแล้ว หรือมีผลการสัมภาษณ์หรือรับรองจากอาจารย์ผู้ประสานงานของ  
โครงการอีซีอี. สามารถรายงานตวัได้ โดยกรอกเอกสารรายงานตวั, หนงัสือยินยอมและยืนยนั, หนงัสือมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทนพร้อมแนบ ส าเนาทะเบียนบ้าน และบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม



กฎหมายของผู้ สมัคร และช าระเงินมัดจ ายืนยันเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 25,000 บาท เป็นเงินสดท่ีโครงการ 
(เอกสารประกอบการขอวีซา่จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป) 

 2. สมัครทางไปรษณีย์ 
2.1. การสมัครเอกสารเหมือนข้อ 1.1 ค่าสมัครช าระเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสาวส่ือกัญญา เหมวิมล  

ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400 ถ้าต้องสอบทางโครงการฯ จะโทรศพัท์นดัวนัสอบเม่ือได้รับใบสมคัร 
2.2. การรายงานตวั เอกสารเหมือนข้อ 1.2 ส่งมายงัโครงการเยาวชนอีซีอี. พร้อมช าระเงินมดัจ าจ านวน 25,000 บาท

โดยซือ้ธนาณัติสัง่จ่าย นางสาวส่ือกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400  หรือ ซือ้แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วน
บคุคล (ในกรุงเทพฯและปริมณฑล) หรือเป็นตัว๋แลกเงินธนาคาร (Draft) ท่ีขึน้เงินได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ (กรณีตา่งจงัหวดั) สัง่จ่ายใน
นาม นางสาวสื่อกัญญา เหมวิมล เขียนช่ือเยาวชนและประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการฯ หลงั ดราฟท์ / เช็ค สง่มาพร้อมเอกสารรายงาน
ตวั (วนัรายงานตวัถือวนัประทบัตราของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) เม่ือโครงการได้รับเงินมดัจ าแล้วจะสง่ใบรับเงินไปให้ผู้สมคัร 
 คา่ใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือแบ่งช าระเป็น 4 งวด คือ ภายในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน โดยเดือน มีนาคม 2559 เป็นงวดสดุท้าย (สอง
งวดสดุท้ายรวมคา่ธรรมเนียมขอวีซา่ ภาษีสนามบินกรุงเทพ และตา่งประเทศ คา่ปฐมนิเทศ คา่เสือ้อีซีอี. คา่เบีย้ประกนัภยัทางอากาศ 
คา่ธรรมเนียมน า้มนั คา่แปลเอกสาร คา่บริการท าวีซา่ และคา่เบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหต)ุ วิธีการช าระเช่นเดียวกบัข้อ 2.2 

 โครงการสงวนสทิธิไม่คืนเงินมดัจ าในทกุกรณี เน่ืองจากการติดตอ่กบัตา่งประเทศมีคา่ใช้จ่ายจ านวนมาก ดงันัน้โปรด
พิจารณาก่อนตดัสินใจรายงานตวั 

 
ปฐมนิเทศเยาวชนและประชุมผู้ปกครอง 
วนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2559 (สถานท่ีและรายละเอียดอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป) 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่   
โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้จริง (USE.)  

เลขที่ 43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
 โทรศพัท์ 02-690-0375-7  โทรสาร 02-691-5199 

 

http:// www.ecethailand.com 


