
 

 

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) 

ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จัดโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ 

ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ (Education Studio Institution of 

Languages and Cultures : ES-ILC) ร่วมกับบริษัท เอ็ดดูเคช่ัน สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ ากัด (Education 

Studio Co.,Ltd., Thailand) ด าเนินการร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตการ

ปกครองพิเศษฮ่องกง (The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong) และสถาบันภาษาและ

ส่ิงพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  (Oxbridge Education and Publishing) จัดโครงการทุนการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติรุ่นท่ี ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะ 

ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมถึงเรียนรู้ การ

ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้  

  สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดบริษัท  

เอ็ดดูเคช่ัน สตูดิโอ อินเตอร์เนช่ันแนล จัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศสมาชิก โดยมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย ฯลฯ ปัจจุบันได้จัดโครงการหลากหลายเพื่อพัฒนาเยาวชนในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

สมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (The Oxford & Cambridge 

Society of Hong Kong) ก่อต้ังขึ้นเมื่อประมาณ ๔๐ ปีท่ีแล้วโดยนักเรียนเก่าจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักรท่ีอาศัยอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปัจจุบันมีสมาชิก

ของสมาคมประมาณ ๕๐๐ คนประกอบไปด้วยนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันที่ก าลังศึกษา  สมาคมนักเรียน

เก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นสมาคมท่ีเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดสมาคมหนึ่งของ  

ฮ่องกง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านกีฬาอย่าง 



 

 

สม่ าเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและองค์กรอื่น ๆ ในเครือข่าย 

 สถาบันภาษาและส่ิงพิมพ์ออกบริดจ์ (Oxbridge Education and Publishing) เป็นหน่วยงานหนึ่ง

ภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เป็นองค์กรท่ีด าเนินงานอย่างอิสระท่ี

ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมคุณภาพสูงแก่บุคคลท่ัวไปในฮ่องกง รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและ

หน่วยงานรัฐบาลของฮ่องกง ด าเนินการสอนโดยอาจารย์เก่าและอาจารย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยช้ันน าของ

โลกในเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยพรินส์ตัน มหาวิทยาลัย

ฮาร์เวิร์ด มหาวิทยาลัยเยล เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้เรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโลก 

 ในครั้งนี้ สถาบันภาษาและส่ิงพิมพ์ออกซ์บริดจ์ (Oxbridge Education and Publishing)  และ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ (Education Studio Institut ion of Languages and 

Cultures :ES-ILC) ได้เลือกกิจกรรมเพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างเยาวชน คือ การเรียนภาษาอังกฤษ โดยสถาบัน

ภาษาและส่ิงพิมพ์ออกซ์-บริดจ์ รับหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมทักษะ

ทางภาษา อาทิ ค่ายภาษาอังกฤษนอกสถานท่ี และ ทัศนศึกษาสถานท่ีต่าง ๆ รอบเกาะฮ่องกง รวมถึงจัดหาท่ี

พักท่ีสะดวก สะอาด และปลอดภัยให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาท่ีพ านักอยู่ในเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกไปศึกษาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยทางสถาบัน

ภาษาและส่ิงพิมพ์ออกซ์-บริดจ์  เขตการปกครองฮ่องกงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอนและกิจกรรม

ภาษาอังกฤษให้ท้ังหมด และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ด้านการเดินทาง ท่ีพัก อาหาร การทัศนศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

๑. ลักษณะโครงการ 

๑.๑  ร่วมประชุมปฐมนิเทศด้านการเดินทางและเอกสารก่อนออกเดินทาง 

๑.๒. เดินทางสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางสถาบันฯ จัดรถรับ -ส่ง 

นักเรียนระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงกับท่ีพัก 

๑.๓  พ านักท่ีหอพักนานาชาติ โดยสถาบันฯ จัดสรรท่ีอยู่และรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหาร โดยมี

เจ้าหน้าท่ีจากประเทศไทยดูแลตลอดการเดินทาง 

๑.๔  เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในสถาบันตามท่ีสถาบันก าหนด 



 

 

๑.๕  ทัศนศึกษา ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความสนใจ

ของผู้ร่วมกิจกรรม  

๑.๖  เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเผยแพร่เอกลักษณ์อันดีของไทย 

๑.๗  ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางสถาบันทุกประการ 

๑.๘  ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 

 

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๒.๑  สัญชาติไทย 

๒.๒  ต้องมีอายุระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ปี (นับถึงวันเดินทาง) 

๒.๓  ก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ   

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ) 

๒.๔  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

๒.๕  เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

๒.๖  ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัวท้ังทางร่างกาย และจิตใจ  ไม่เป็น

โรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ  เช่น  โรค

ไวรัสตับอักเสบ ไทรอยด์ เบาหวาน  เป็นต้น รวมท้ังเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ท้ังนี้เป็นไป

ตามข้อก าหนดของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒.๗  มีความสนใจพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องเป็นต้องใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ) 

 

๓. ประเภททุนการศึกษา 

ทุนประเภทที่ ๑  ทุนการศึกษาเต็มจ านวน จ านวน ๑๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๘๙,๐๐๐ บาท  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท 

ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาประเภทท่ี ๑ จะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจ านวนตลอดท้ังโครงการ โดยจะได้รับ

การยกเว้นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

 

 



 

 

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ช้ันประหยัด เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ท้ังกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตลอด

ระยะเวลาพ านักอยู่ ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ค่าท่ีพักปรับอากาศ (พักห้องละ ๒-๔ คน) พร้อมห้องน้ าในตัวภายในหอพัก 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สถาบันภาษา Oxbridge Education and Printing โดยอาจารย์

ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก  รวมถึงค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของทาง

สถาบัน 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน 

- ค่าอาหารวันละ ๓ มื้อ 

- ค่าบัตรเข้าชม / ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส าหรับการเดินทางทัศนศึกษาในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

- ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน – สถาบัน - สนามบิน และ ทัศนศึกษาตามโปรแกรมการเดินทาง 

- เจ้าหน้าท่ีจากทางสถาบันฯ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 

ทุนประเภทที่ ๒  ทุนสมทบจ านวน ๑๕ ทุน  มูลค่าทุนละ ๖๔,๕๐๐ บาท รวมมูลค่าท้ังส้ิน ๙๖๗,๕๐๐ บาท  

 ผู้ท่ีได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้จะได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน  โดยผู้ท่ีได้รับทุนประเภทนี้จะต้อง

ช าระเงินสมทบเพื่อเข้าร่วมโครงการ เป็นจ านวนท้ังส้ิน ๒๔,๕๐๐ บาท 
 

 ทุนการศึกษาท้ัง ๓๐ ทุนในโครงการนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ 

(Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES -ILC) และสถาบันภาษาและส่ิงพิมพ์

ออกซ์-บริดจ์  (Oxbridge Education and Publishing) จะคัดเลือกผู้ท่ีสมควรได้รับทุนการศึกษาและ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายซึ่งมีมูลค่าของทุนการศึกษารวมแล้วทั้งส้ิน ๒,๓๐๒,๕๐๐ บาท 

 

 

 



 

 

๔. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา 

๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสถาบันฯได้ประกาศไว้ 

๒. มีความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้และแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม 

๓. ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีเกรดเฉล่ียในระดับดีหรือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  แต่ต้องมีความ

มุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตนเอง  

ทางสถาบันฯ จะพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจากการตอบค าถามใน

ขั้นตอนการสมัคร ประวัติส่วนตัวและประวัติการท ากิจกรรม 

 

๕. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครทุนการศึกษา จ านวน ๒๔๐ บาท 

(ผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้ จะได้รับการสนับสนุนเป็นบัตรของขวัญเพื่อเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษในโอกาสหน้าต่อไป) 

 

๖. ก าหนดการ  

 

รายละเอียด ระยะเวลา 

ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร ๑๒ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

ช าระค่าสมัครและแก้ไขข้อมูลได้ถึง ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖ 

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๖ 

สอบสัมภาษณ์ ๒๔ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ออกเดินทางจากประเทศไทย ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดการ ๑๕ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 



 

 

๗. วิธีการรับสมัคร 

๑. สมัครผ่านทางศูนย์ ES-ILC ประจ าโรงเรียนท่ัวประเทศ  

๒. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.es-ilc.org ด้วยตนเอง โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่าน

ช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุภายในเว็บไซต์ 
 

๘. ผู้ประสานงานโครงการ 

ประเทศไทย  ๑. คุณพลอยกานต์  ล าดวล   โทรศัพท์  ๐๘๗-๔๘๘-๗๗๓๘ 

    ๒. คุณกวิวัณย์ ตันธนวิกรัย โทรศัพท์  ๐๘๖-๐๙๓-๑๕๐๖ 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ๑. คุณวิลเล่ียม มอริส  โทรศัพท์ +๘๕ ๖๖๒๒ ๗๐๘๙ 
 

๙. รายชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ 

- สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ (ES-ILC)  

- บริษัท เอ็ดดูเคช่ัน สตูดิโอ (ประเทศไทย) จ ากัด  (Education Studio Co., Ltd., Thailand)  

- สมาคมนักเรียนเก่าออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  

(The Oxford and Cambridge Society of Hong Kong) 

- สถาบันภาษาและส่ิงพิมพ์ออกซ์บริดจ์ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง  

(Oxbridge Education and Publishing) 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 
 
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ  
ช้ัน 29 อาคารดิออฟฟิศแอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร.  02-207-2529  อีเมล  contact@e-studio.co.th 
Facebook : Estudiothailand 
www.es-ilc.org / www.e-studio.co.th  

 



 

 

ก าหนดการ 

ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) 

ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

จัดโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคช่ันสตูดิโอ 

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 

 วัน วันที่ เช้า บ่าย เย็น 

๑ อ. ๑๕/๑๐/๑๓ ออกเดินทางจากประเทศไทย ปฐมนิเทศและแนะน าสถานท่ี 

๒ พ. ๑๖/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Avenue of Star 

Symphony of light 

๓ พฤ. ๑๗/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Hong Kong Space Museum 

๔ ศ. ๑๘/๑๐/๑๓ ทัศนศึกษาเกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง สักการะองค์พระใหญ่และชมวัดโปหลิน 

๕ ส. ๑๙/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ไหว้พระท่ีวัดแชกงมิว 

๖ อา. ๒๐/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ไหว้พระท่ีวัดหวังต้าเซียน 

๗ จ. ๒๑/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Hong Kong Science Museum 

๘ อ. ๒๒/๑๐/๑๓ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานท่ี 

๙ พ. ๒๓/๑๐/๑๓ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๐ พฤ. ๒๔/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ส านักชีหลินและสวนหนานเหลียน 

๑๑ ศ. ๒๕/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ขึ้นชมตึก Sky101 

๑๒ ส. ๒๖/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Hong Kong Arts Museum 

๑๓ อา. ๒๗/๑๐/๑๓ สักการะเจ้าแม่กวนอิมและพักผ่อนท่ี Repulse Bay, ชมทิวทัศน์เกาะฮ่องกงท่ี Victoria Peak 

๑๔ จ. ๒๘/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Temple Street Night Market 

๑๕ อ. ๒๙/๑๐/๑๓ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ Citygate Outlet 

๑๖ พ. ๓๐/๑๐/๑๓ ทัศนศึกษาท่ีสวนสนุก Hong Kong Disney Land 

๑๗ พฤ. ๓๑/๑๐/๑๓ พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร เดินทางกลับประเทศไทย 
 

*ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


