
 

 

Business & Effective English Communication (BEC) 
โครงการศึกษาภาษาองักฤษด้านธุรกิจและการส่ือสารได้จริง 

ท่ีประเทศองักฤษ  ช่วงปิดเทอมเดือน มิถนุายน 2558 
 

สืบเน่ืองจากกิจกรรมของโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นท่ีรู้จกัของต่างประเทศและในประเทศซึ่ง

ผลงานได้ประจักษ์ชัดถึงความสําเร็จตามวตัถุประสงค์คือการพัฒนาความกล้าพูดภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออกของ 

เยาวชนไทยการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม จนเกิดเป็นความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศและระหว่าง

องค์กรไทยกบัองค์กรต่างประเทศ ทําให้โครงการอีซีอี. ได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาท่ีจะมอบให้แก่เยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการมากขึน้ในโอกาสท่ีปัจจบุนัการทําธุรกิจกระจายไปทัว่โลกแบบไร้พรมแดน แม้แต่ AEC ก็จะเกิดขึน้ในปี  2558 การใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการทําธุรกิจจงึมีความสําคญัด้วยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรในโลกใบนี ้ ECE จงึก้าวต่อไปเพ่ือรองรับโลกแห่ง

การทําธุรกิจข้ามชาตินี ้โครงการศึกษาภาษาองักฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) จึงเกิดขึน้โดยจัดในราคาต้นทุน

เช่นกนั  

 โครงการ BEC แตกต่างจากการไปเรียนภาษาองักฤษกบัองค์กรอื่นตรงท่ีเราไปเรียนกนัในมหาวิทยาลยัหรือวิทยาลยั

ของรัฐ ระดบัอดุมศึกษา มิใช่โรงเรียนสอนภาษา ดงันัน้จึงมีความปลอดภยั การสอนได้มาตรฐานถ้าเรียนครบตาม course ของ

สถาบันดังกล่าวแล้วสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือ diploma ได้เลย 

นกัศึกษาท่ีเรียนอยู่จะเป็นนกัศกึษาของประเทศนัน้ และมาจากทัว่โลก เป็นบรรยากาศในรัว้มหาวิทยาลยัอย่างแท้จริง อปุกรณ์

การเรียนการสอนทนัสมยัและมากมาย ท่ีสําคญัมีค่าใช้จ่ายประหยดัท่ีสุด การเน้นเรียนภาษาองักฤษท่ีเน้นการทําธุรกิจจะทําให้

สื่อสารภาษาองักฤษแบบทําธุรกิจแล้วยงัได้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจแบบสากลไปด้วยจงึเหมาะกบันกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาทุกคน 

ทกุคณะ 

โครงการ BEC มีวตัถปุระสงค์ท่ีมุ่งพฒันาภาษาองักฤษของผู้ เข้าร่วมโครงการให้ถงึระดบัสื่อสารได้จริงในระดบัหนึง่ ทัง้

การสื่อสารทัว่ไปและการทําธุรกิจ ระหว่างประเทศ ดงันัน้เนือ้หาของโครงการฯ จงึเป็นการเน้นท่ีการเรียนภาษาองักฤษทัง้การพูด 

ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นสําคญั โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนท่ีเข้มข้น เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ดงักล่าวผู้ เข้าร่วมโครงการจึงจําเป็นต้องปฏิบตัิตามตารางการเรียนอย่างเคร่งครัด ในกรณีนีผ้ลสําเร็จของการเรียนนอกจากจะ

ขึน้อยู่กับโครงการแล้วยังขึน้อยู่กบั ความตัง้ใจ ความร่วมมือและพืน้ฐานภาษาอังกฤษของผู้ เข้าร่วมโครงการอีกด้วย โดยมี

อาจารย์คนไทยดูแล 1 คน ต่อกลุ่ม การเรียนการสอนจะประกอบด้วย การเรียนใน class และกิจกรรมฝึกภาษา (สามารถขอดู

ตวัอย่างตารางการสอนได้) 
 

โปรแกรม  :   ประเทศองักฤษ ระยะเวลา 7 สปัดาห์  เมือง Hastings   เดนิทาง :  ประมาณ 1 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2558                                           
 ค่าใช้จ่ายสมทบ 169,900 บาท (ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตวั)  (วนัเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้เลก็น้อย)  

เมือง Hastings เป็นเมืองเก่าแก่อยู่เลียบชายหาด เป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวชอบมาพักผ่อนในฤดูร้อน อยู่ห่างจาก 

London ประมาณ 90 นาที เมื่อเดินทางโดยรถไฟ  Hastings เป็นเมืองท่ีเงียบสงบและมีประวัติศาสตร์อนัยาวนาน เป็นเมือง

ชายทะเลอยู่ทางตอนใต้ของประเทศองักฤษ และเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัเมืองหนึง่ขององักฤษ ซึง่เหมาะกบันกัเรียนท่ีต้องการ

ฝึกภาษา ชอบความสงบ และยงัมีค่าครองชีพท่ีไม่สงูมาก  
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ค่าใช้จ่ายสมทบ   :   ผู้ สอบผ่านจะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน คงชําระค่าใช้จ่ายสมทบตามท่ีกําหนดดังกล่าว  

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าเรียน ค่าเดินทางในต่างประเทศ  ทศันศึกษาตามโปรแกรม ค่าอุปกรณ์ต่าง  ๆค่าท่ีพกั อาหาร              

3 มือ้ต่อวัน ตลอดโครงการ  แต่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket money)  ค่าวีซ่า ประเทศอังกฤษ จํานวน 4,900  บาท ค่าภาษี

สนามบินกรุงเทพฯ 700 บาท,  ค่าภาษีสนามบินประเทศองักฤษ 4,700  บาท, ค่าปฐมนิเทศ 1,500  บาท, ค่าเสือ้อีซีอ.ี 3 ตวั (ทีเชิต้ 2 ตวั, 

เสวตเชิต้ 1 ตวั) เป็นเงิน 850 บาท, ค่าเบีย้ประกนัภยัการเดินทางทางอากาศ 1,500 บาท, ค่าเบีย้ประกนัสขุภาพ และอบุตัิเหตวุงเงินหนึ่ง

ล้านบาท ระยะเวลา 7 สัปดาห์ 1,500 บาท, ค่าธรรมเนียมนํา้มัน 11,500 บาท ค่าแปลเอกสารสําหรับย่ืนวีซ่า 700 บาท (ค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีหน่วยงานผู้ รับผิดชอบประกาศ)      
 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. ต้องผ่านมาตรฐานข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้

1.1 ผู้สอบผ่านโครงการอซีีอี. หรือ สอบผ่านโครงการยซูีอ.ี (ก่อน 1 พ.ค. 55)  

หรือศิษย์เก่าโครงการอีซอีี. และโครงการยซูีอ.ี (ก่อน 1 พ.ค. 55) ท่ีได้รับประเมินผลผ่านการร่วมโครงการ หรือ 

1.2 ได้รับการรับรองหรือผ่านการสมัภาษณ์จากอาจารย์ผู้บําเพ็ญประโยชน์ของโครงการอีซีอี. หรือ 

1.3 ผ่านการสอบหรือสมัภาษณ์จากโครงการฯ  

2. รับเยาวชนอายตุัง้แต่ 14 ปีขึน้ไป (นบัถงึวนัเดินทาง)   

3. กําลงัศกึษาอยู่ในทกุระดบัหรือจบการศกึษาตัง้แต่มธัยมต้นขึน้ไปไม่จํากดัอาชีพ 

4. มีความประพฤติดี ไม่ดื่มสรุา หรือติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนนั 

5. มีความตัง้ใจพฒันาภาษาองักฤษตามวตัถปุระสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง    

6. สามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ 

7. สามารถปฏิบตัิตามระเบียบและข้อแนะนําของผู้ดแูลกลุ่มได้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบท่ีร้ายแรงอาจถกูส่งกลบัก่อนกําหนด 

8. กรณีถ้าซือ้ของมาเกินข้อกําหนดของสายการบินต้องเสียค่าปรับเอง และกรณีของสญูหายหรือหยิบยืมกนัต้องรับผิดชอบเอง 

จาํนวนที่รับสมัคร   25 คน  (เกณฑ์การรับสมคัรผู้สมคัรก่อนมีสิทธิก่อน) 

ผู้ สมคัรโดยอาศยัคุณสมบัติข้อ 1.1 ไม่เสียค่าสมัคร กรณีสมคัรโดยอาศยัคุณสมบัติข้อ 1.2 และ 1.3 ค่าสมัครคนละ  

200 บาท เสร็จแล้วสอบหรือสมัภาษณ์ เมื่อผ่านให้รายงานตวัได้ตามหวัข้อวิธีสมคัร ภายใน  7 วนั 
 

การรับสมัคร ตัง้แต่วันนี ้ถึงวนัที่  30 ธ.ค. 2557 
 

วิธีสมัคร 1. กรณีสมัครโดยตรงที่สํานักงานโครงการอีซีอี. โดย 

1.1 การสมัคร  กรอกใบสมคัรครบถ้วน พร้อมหลกัฐานประกอบการสมคัร คือ 

( 1 ) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิว้ 3 รูป ( 2 ) สําเนาทะเบียนบ้าน บตัรประชาชนของผู้สมคัร 

( 3 ) ค่าสมคัรสอบ 200  บาท  ( 4 ) ใบรับรองผลการศกึษา หรือเอกสารแสดงการจบการศกึษา 

1.2 การรายงานตัว เมื่อผ่านการสอบแล้ว หรือมีผลการสัมภาษณ์หรือรับรองจากอาจารย์ผู้ ประสานงานของ 

โครงการอีซีอี. สามารถรายงานตัวได้ โดยกรอกเอกสารรายงานตวั, หนังสือยินยอมและยืนยนั, หนังสือมอบ

อํานาจให้ดําเนินการแทนพร้อมแนบ สําเนาทะเบียนบ้าน และบตัรประจําตวัประชาชนของบิดา มารดา หรือ

ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ สมคัร และชําระเงินมดัจํายืนยนัเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 25,000 บาท เป็นเงิน

สดท่ีโครงการ (เอกสารประกอบการขอวีซ่าจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

 

 



  

 2. สมัครทางไปรษณีย์ 

2.1. การสมัครเอกสารเหมือนข้อ 1.1 ค่าสมัครชําระเป็นธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นางสาวส่ือกัญญา เหมวิมล  

ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400 ถ้าต้องสอบทางโครงการฯ จะโทรศพัท์นดัวนัสอบเมื่อได้รับใบสมคัร 

2.2. การรายงานตวั เอกสารเหมือนข้อ 1.2 ส่งมายงัโครงการเยาวชนอีซีอี. พร้อมชําระเงินมดัจําจํานวน 25,000 บาท

โดยซือ้ธนาณตัิสัง่จ่าย นางสาวส่ือกัญญา เหมวิมล ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400  หรือ ซือ้แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วน

บุคคล (ในกรุงเทพฯและปริมณฑล) หรือเป็นตัว๋แลกเงินธนาคาร (Draft) ท่ีขึน้เงินได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ (กรณีต่างจงัหวดั) สัง่จ่าย

ในนาม นางสาวส่ือกัญญา เหมวิมล เขียนชื่อเยาวชนและประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการฯ หลัง ดราฟท์ / เช็ค ส่งมาพร้อม

เอกสารรายงานตวั (วนัรายงานตวัถือวนัประทบัตราของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) เมื่อโครงการได้รับเงินมดัจําแล้วจะส่งใบรับเงินไป

ให้ผู้สมคัร 

 ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือแบ่งชําระเป็น  5 งวดคือภายในวนัท่ี 5 ของทุกเดือน  โดยเดือนเมษายน 2558 เป็นงวดสุดท้าย 

(สองงวดสุดท้ายรวมค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ภาษีสนามบินกรุงเทพ และต่างประเทศ ค่าปฐมนิเทศ ค่าเสือ้อีซีอี. ค่าเบีย้ประกนัภยั

ทางอากาศ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั และค่าเบีย้ประกนัสขุภาพและอบุตัิเหต)ุ วิธีการชําระเช่นเดียวกบัข้อ 2.2 

 โครงการสงวนสทิธิไม่คืนเงินมดัจําในทุกกรณี เน่ืองจากการติดต่อกบัตา่งประเทศมีคา่ใช้จ่ายจํานวนมาก ดงันัน้โปรด

พิจารณาก่อนตดัสนิใจรายงานตวั 

 

ปฐมนิเทศเยาวชนและประชุมผู้ปกครอง 

วนัเสาร์ท่ี 2  พฤษภาคม 2558   (สถานท่ีและรายละเอียดอ่ืนๆ จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป) 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการส่ือสารได้จริง (BEC) 

เลขท่ี 43 ซ.วภิาวดีรังสติ 16/25 ถ.วภิาวดีรังสติ แขวงดินแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 

 โทรศพัท์  02-690-0375-7   โทรสาร 02-691-5199 

 
http:// www.ecethailand.com 



สําหรับเจ้าหน้าที ่       ผลการสัมภาษณ์    [   ] ผา่น                 [   ] ไม่ผา่น 

บนัทึกเจา้หนา้ท่ี........................................……..............................................................................................................…....................... 

..........................................................................................................................………………..........ช่ือผูบ้นัทึก....................................................                                                                                                                    

    …………/…………/………... 

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   WWW. ECETHAILAND.COM  

 

ติดรูป  

1 น้ิว ใบสมัคร   

 

 

 

 

เลขที่ …………………… 
 

 
 

 

ช่ือ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.).................................................. นามสกุล..................................................ช่ือเลน่….…………... อาย.ุ......…….ปี 

NAME (As Passport)........................................................... SURNAME....................................................................................................... 

เพศ [   ] ชาย [   ] หญิง วนั/เดือน/ปีเกิด......................................... ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี...............หมู่ท่ี.............ซอย........................................... 

ถนน............................... ตาํบล/แขวง................................... อาํเภอ/เขต............................... จงัหวดั........................ รหสัไปรษณีย.์...........

โทรศพัท.์.....................…..E-Mail ................................................…Mobile …………..……. กาํลงัศึกษาอยูร่ะดบั................ ชั้น/ปีท่ี......... 

วิชาเอก....................... แผนก/คณะ........................ ช่ือสถานศึกษา....................….….....…. โทรศพัท.์........................ โทรสาร…...........…  

ตั้งอยูท่ี่.................................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย.์.......…………............ 

ช่ือบิดา........................................................................ อาย.ุ..............ปี อาชีพ.........................…........... ตาํแหน่ง.................…...................... 

รายไดต่้อเดือน........................ (ใชป้ระกอบการขอวซ่ีา) ช่ือสถานท่ีทาํงาน...................................โทรศพัท.์................... Mobile ……..…….. 

ช่ือมารดา..................................................................... อาย.ุ..............ปี อาชีพ........................…............ ตาํแหน่ง................…....................... 

รายไดต่้อเดือน........................ ช่ือสถานท่ีทาํงาน...................................................โทรศพัท.์............................ Mobile………….….…...… 

ขา้พเจา้มีพ่ีนอ้งทั้งหมด............คน ชาย..........คน หญิง..........คน ขา้พเจา้เป็นคนท่ี......... ความสามารถพิเศษ................................................. 

งานอดิเรก.................................................... กีฬาท่ีชอบ.............................................. ประเภทดนตรีท่ีชอบ...........................…................... 

กิจกรรมท่ีขา้พเจา้เคยเขา้ร่วมในโรงเรียนคือ.................................................................โรคประจาํตวัคือ...............................…..................... 

ขา้พเจา้เคยเดินทางไปประเทศ..................................................... เป็นเวลา................................. เพ่ือ............................................................. 

โครงการฯ ที่ข้าพเจ้าประสงค์เข้าร่วม  (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท)   โปรดทําเคร่ืองหมาย                               

  NZ CULTURAL  EXCHANGE : 9 WEEKS /     UK CULTURAL  EXCHANGE : 9 WEEKS  

  UK ENGLISH STUDY : 7 WEEKS  (USE) /     BUSINESS ENGLISH  (BEC) : 7 WEEKS 

เหตุผลท่ีทาํให้ขา้พเจา้สนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ.....................................................................................................................................

ความสามารถในการใชภ้าษา ( โปรดระบุ : ดีมาก / ด ี/ ปานกลาง / ไม่ด ี ) 

ภาษาองักฤษ................. ภาษาฝร่ังเศส................... ภาษาเยอรมนั.....................ภาษาญ่ีปุ่ น.................... อ่ืนๆ ................................................ 

หนงัสือเดินทาง (Passport)   [  ] มี    [  ] ไม่มี ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบติัตามระเบียบของโครงการฯ ทุกประการ 

เคยสมคัรสอบยซีูอี./อีซีอี. มาแลว้     [   ] เคย……………….คร้ัง       [   ]  ไม่เคย 

เคยเขา้ร่วมโครงการเยาวชนยซีูอี./อีซีอี. มาแลว้  [   ] เคย………คร้ัง    ณ ประเทศ.................................. ระยะเวลา...…สปัดาห์  [   ] ไม่เคย 

ข้าพเจ้าขอสมัครเพือ่สอบเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้าทราบรายละเอยีดของโครงการนี้แล้วและยนิดีปฏิบัตติามระเบียบทุกประการ  

ข้าพเจ้าขอยนืยนัว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง หากพบว่าส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นความเทจ็ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสอบ 

พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการสมคัรคือ  

[    ] รูปถ่าย 1 น้ิว 3 รูป (รวมท่ีติดในใบสมคัรน้ี)                                          ลงช่ือ........................................……............................ผูส้มคัร 

[    ] สาํเนาใบผลการเรียนเทอมล่าสุด                                                 (.......................................................................) 

[    ] ค่าสมคัรสอบ 200 บาท    [    ] ใชสิ้ทธิการสอบยซีูอี./อีซีอี. รุ่น ..............     วนัท่ีสมคัร................................................... (ถ่ายสาํเนาได)้  
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