




5907
4/7/2565

DELL
New Stamp









กรุณาดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
 
1. ประกาศเปลี่ยนแปลงหัวข้อกิจกรรมการประชุมและบทความภาษาอังกฤษในการรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทย 
   เข้าร่วมการประชุมผู้น าเยาวชน ประจ าปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 
   ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
2. ประกาศรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น าเยาวชน ประจ าปี 2565 (ออนไลน์) 
   ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
3. รายละเอียดกิจกรรมการประชุมผู้น าเยาวชน ประจ าปี 2565 (ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชน 
   เอเชียอาคเนย ์
4. ก าหนดการและหัวข้อการอภิปราย 
5. รายละเอียดกิจกรรม Peer Learning Session 
6. ใบสมัคร (pdf) 
7. ใบสมัคร (word) 
เอกสารแนบปรากฎตาม QR Code และ ลิงค์ที่แนบด้านล่างนี้ 
https://drive.google.com/drive/folders/1KphIpVRTguIwjq76-cS4_sc4n8BXUS3d?usp=sharing 

 
          ติดต่อสอบถาม 
          กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
          กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
          โทรศัพท์ 0 2253 9115 
 



รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator) 
การประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์) 

ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 
 

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประชาสัม พันธ์  เรื่ อง การรับสมั ครเพ่ือคัด เลื อก              
“ผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ” (Discussion Facilitator) ในการประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 
(ออนไลน์) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ โดยมีเนื้อหาและหัวข้อหลัก “What Youth Can Do in 
the new era of cooperation towards the 50th Year of ASEAN - Japan Friendship and 
Cooperation” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (Cabinet Office of Japan) โดยผู้ที่
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (โดยส่งผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษประกอบ 
การสมัครด้วย อาทิ TOEIC 860, TOEFL(iBT) 100, TOEFL(CBT) 250, IELTS 7.0 หรือ อื่นๆ ที่เทียบเท่า) 
 2. มีความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและหัวข้อการอภิปรายหลัก 
"What youth can do in the era of New Normal”  โดยมี ก ารอภิ ป ราย  9 หั วข้ อ  (1 ) Education 
(2) Disaster and Risk Reduction (3) Entrepreneurship (including NGO/NPO) (4) Good Health and 
Well-being ( including mental health) (5 ) Information and Media ( 6 )  Economics of Japan and 
ASEAN (7) Poverty and Disparity (8) Protection of Environment และ (9) Soft Power and Youth 
Private Diplomacy  
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการ รวม 6 ครั้ง   
     1) วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) 
       2) วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
      3) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)  
      4) วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) 
      5) วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) 
      6) วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) 
     4. สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Facilitator Meeting)  
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 และ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น. 
(ตามเวลาในประเทศไทย) และตามกำหนดการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ตามความจำเป็น 

5. สามารถดำเนินการและจัดการอภิปรายทางวิชาการ (ออนไลน์)  
6. สามารถจัดทำรายงานส่งตามกำหนด (กำหนดส่งจะแจ้งให้ทราบในการประชุมผู้นำการ

อภิปรายทางวิชาการ) 
7. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่จำเป็น ไปยัง sseaypyouthconference@gmail.com 
ภายในวันพุธที ่27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกต่อไป      

 
 
กรุณาสแกนเพ่ือดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เก่ียวข้อง      
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