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รายละเอยีด โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนกบัเมืองพีเ่มอืงน้องกรุงเทพมหานคร 
กบันครฉงช่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 2561 

(Chongqing Summer Camp for Overseas Chinese Youth) 
(เป็นขอ้ความส าคญั กรุณาอ่านใหล้ะเอียด) 

 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างโอกาสใหแ้ก่เยาวชนในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ  และสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งเยาวชน 
 2. ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชาวต่างประเทศ โดยเยาวชนท่ีเขา้ร่วม 
   โครงการเปรียบเสมือนยวุทูตใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร  
 3. ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัเมืองพี่เมืองนอ้งและเมืองต่าง ๆ ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 4. ส่งเสริมศกัยภาพเยาวชนและเป็นการเปิดวสิัยทศันแ์ห่งการเรียนรู้ 
 

คุณสมบัติทัว่ไปของเยาวชน 
 1. มีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยมีท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 2. ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร 
หรือไดรั้บทุนไปต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 
 3. มีทศันคติท่ีดีต่อสังคมไทยและสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติได้ 
 4. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมแลกเปล่ียนดา้นต่าง ๆ  และกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
 5. สุขภาพร่างกายแขง็แรง 
 6. สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบักรุงเทพมหานครไดต้ลอดโครงการ  
หมายเหตุ:  กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดสัดส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการระหวา่งสถาบนั 
   การศึกษาในสังกดักรุงเทพมหานคร และสถาบนัการศึกษาในสังกดัอ่ืน 
 

ขั้นตอนการพจิารณาคัดเลอืก  
 1. พิจารณาเฉพาะผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑข์อ้ก าหนดของเมือง 
 2. มีทกัษะในการส่ือสารภาษาจีน ฟัง พดู อ่าน เขียน ไดใ้นระดบัดี 

ค่าใช้จ่าย *ไม่มีค่าใชจ่้ายในการสมคัร 
 ค่าใชจ่้าย ผูรั้บผดิชอบ 

บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพฯ - เมืองในต่างประเทศ 
ชั้นประหยดั/ ค่าประกนัชีวติ / ค่าตรวจลงตรง (Visa)  

กรุงเทพมหานคร 

ท่ีพกั อาหาร ค่าพาหนะในต่างประเทศ 
และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีในต่างประเทศตามโครงการ 

เมืองเจา้ภาพ 
 

ค่าหนงัสือเดินทาง/ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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กรณีผูส้มคัรยกเลิกการเดินทางเองจะตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน  
เช่น ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 

เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

เมืองและรายละเอยีดการเข้าร่วมโครงการ 
เมืองเจา้ภาพ ประเทศ ก าหนดการ 

1. นครฉงช่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 – 22 กรกฎาคม 2561 

 หมายเหตุ – ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัเมืองเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด  

ร่างก าหนดการ  

วนัท่ี ก าหนดการ (โดยสังเขป) 

17 เมษายน 2561 ประกาศรายช่ือและสถานท่ีสอบสัมภาษณ์ 
(*เกณฑก์ารสอบจะวดัจากการสัมภาษณ์เท่านั้น) 

19 หรือ 20 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณ์ (รอยนืยนั) 

ตน้เดือนพฤษภาคม กิจกรรมเตรียมตวัก่อนเดินทาง 

 

กจิกรรม (ร่าง) ในต่างประเทศทีเ่มืองเจ้าภาพก าหนด 
1. พิธีการ เช่น การพบผูบ้ริหารเมือง การเยีย่มชมศาลาวา่การเมือง โรงเรียน มหาวทิยาลยั หน่วยงานราชการ 
2. ทศันศึกษา เช่น การเยีย่มชมสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของเมือง  
3. กิจกรรม เช่น การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของเมือง งานศิลปหตัถกรรม การท ากิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมอ่ืนๆ 
4 . การแสดงศิลปวฒันธรรมไทยในงานเล้ียงเพื่อขอบคุณเมืองเจา้ภาพ  
5. การเขา้ร่วมชั้นเรียนกบันกัเรียนทอ้งถ่ินและนกัเรียนต่างชาติ  

 

รายละเอยีดโครงการ 

 

เมือง คุณสมบติัเยาวชน ระยะเวลา จ านวนเยาวชนท่ีรับ กิจกรรม 
นครฉงช่ิง 1) อายรุะหวา่ง 15-18 ปี 

(เป็นนกัเรียนมธัยม- 
ศึกษาตอนปลายเท่านั้น*) 
2) ส่ือสารภาษาจีนได ้

15 วนั 3 คน เป็นโครงการเยอืนเพื่อเรียนรู้วถีิชีวติ 
เยาวชนจะมีประสบการณ์ 
ร่วมกนัผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น 
เรียนร่วมชั้นกบัเพื่อนชาวต่างชาติ 
เรียนร้องเพลงและการเตน้ทอ้งถ่ิน 
เรียนเขียนพูก่นัจีน เรียนกงัฟู  เป็นตน้ 
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หมายเหตุ:  
  1. ผลการคดัเลือกถือเป็นสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการ ซ่ึงพิจารณาตามคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของเยาวชน
แต่ละโครงการ โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีเยาวชนจะไดรั้บและภาพลกัษณ์ของกรุงเทพมหานครเป็นส าคญั  
  2. ส านกังานการต่างประเทศจะประกาศเรียกรายช่ือล าดบัส ารองกรณีเยาวชนท่ีคดัเลือกไม่สามารถเขา้
ร่วมโครงการได ้ 
  3. เน่ืองจากเยาวชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเปรียบเสมือนยวุทูตจากกรุงเทพมหานคร จึงไม่อนุญาตใหเ้ยาวชน
เขา้ร่วมโครงการเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น หากพบวา่การเดินทางของบุคคลนั้นมีวตัถุประสงคอ่ื์นแอบแฝง กรุงเทพมหานครขอ
สงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการของบุคคลนั้น ๆ 
  4. ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองและ
สถานศึกษาโดยตอ้งยืน่เอกสารส าคญัเป็นหลกัฐานแสดงพร้อมใบรับรองแพทยต่์อไป  
 
หน่วยงานรับผดิชอบ  
  ส านกังานการต่างประเทศ ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร 
 ชั้น 5 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  เลขท่ี 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Facebook: ส านกังานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office 
www.bangkok.go.th/iad 
E-mail: bangkokyouthexchange@gmail.com 

 

http://www.bangkok.go.th/iad

