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รายละเอียด  
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 

(เป็นขอ้ควำมส ำคญั กรุณำอ่ำนให้ละเอียด) 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงโอกำสใหแ้กเ่ยำวชนในกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ดำ้นต่ำง ๆ  และสร้ำงควำมเขำ้ใจท่ีดีระหวำ่งเยำวชน 
 2. ส่งเสริมภำพลกัษณ์ท่ีดีของกรุงเทพมหำนครให้เป็นท่ีประจกัษแ์กช่ำวต่ำงประเทศ โดยเยำวชนท่ีเขำ้ร่วม 
   โครงกำรเปรียบเสมือนยวุทูตให้แกก่รุงเทพมหำนคร  
 3. ส่งเสริมควำมสัมพนัธ์กบัเมืองพ่ีเมืองน้องและเมืองต่ำง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 4. ส่งสริมศกัยภำพเยำวชนและเป็นกำรเปิดวิสยัทัศน์แห่งกำรเรียนรู้ 
 

คุณสมบตัทิั่วไปของเยาวชน 
 1. มีภูมิล ำเนำอยู่ในกรุงเทพมหำนคร โดยมีท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้นในกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น 
 2. ไม่เคยเดินทำงไปต่ำงประเทศตำมโครงกำรแลกเปล่ียนเยำวชนของกรุงเทพมหำนคร 
หรือไดร้ับทุนไปต่ำงประเทศของกรุงเทพมหำนคร 
 3. มีทัศนคติท่ีดีต่อสงัคมไทยและสำมำรถส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชำติได้ 
 4. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำกจิกรรมแลกเปล่ียนดำ้นต่ำง ๆ  และกลำ้แสดงออกอยำ่งสรำ้งสรรค ์
 5. สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
 6. สำมำรถเขำ้ร่วมกจิกรรมกบักรุงเทพมหำนครไดต้ลอดโครงกำร  
หมำยเหตุ:  กรุงเทพมหำนครขอสงวนสิทธ์ิในกำรก  ำหนดสดัส่วนผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรระหว่ำงสถำบนั  
   กำรศึกษำในสงักดักรุงเทพมหำนคร และสถำบันกำรศึกษำในสงักดัอ่ืน 
 

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก  
 1. ผูส้มคัรตอ้งมีผลกำรเรียนเฉล่ียสำมภำคกำรศึกษำยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 3.00 หรือ ร้อยละ 70 ของ ผลกำรเรียน (สมุดพก) 
 2. ผูส้มคัรต้องเขียนเรียงควำมด้วยตนเองตำมโจทยท่ี์ก  ำหนดทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษ ขอ้ละไม่เกนิ  
200 ค ำ โจทยค์ ำถำมทั้งสองภำษำจะมีให้ตอบค ำถำมอยำ่งละหน่ึงข้อ ขอให้ผูส้มคัรพิจำรณำค ำถำมกอ่นตอบ 
ให้รอบคอบ และเรียบเรียงให้ไดไ้ม่เกนิท่ีก  ำหนด โดยจะมีคะแนนจำกกำรส่งเรียงควำมน้ี 
    3. พิจำรณำเฉพำะผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตำมเกณฑข์้อก  ำหนดของแต่ละเมือง  
 4. เม่ือพิจำรณำจำกใบสมคัรและกำรเขียนเรียงควำมแลว้ จึงจะประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธ์ิเขำ้รับกำรสัมภำษณ์ และกำร
ทดสอบอ่ืน ๆ ตำมคุณสมบติัท่ีแต่ละเมืองก  ำหนด 
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การสมคัรเข้าร่วมโครงการ  

 1. ผูส้มคัรสำมำรถเลือกสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรไดเ้พียงเมืองเดียวเท่ำนั้น 
 2. เอกสำรประกอบกำรสมคัร 
   2.1 กรอกขอ้มูลให้สมบูรณ์พร้อมรูปถ่ำยหนำ้ตรงไม่เกนิ 6 เดือน 
   2.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  
   2.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตวันกัเรียน นิสิต นักศึกษำ  
   2.4 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูป้กครอง โดยกรอกขอ้ควำมลงหนำ้ส ำเนำฉบบัน้ีว่ำ “ส ำเนำ
ถูกตอ้ง ................(ช่ือผูป้กครอง)...............ยนิยอมให้นำย/นำงสำว/เด็กหญิง/เด็กชำย............... สมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร
แลกเปล่ียนเยำวชนกบัเมือง.................”  
   2.5 ผลกำรเรียน (สมุดพก) 3 ภำคกำรศึกษำรยอ้นหลงั 
   2.6 ผลกำรสอบ (ถำ้มี) HSK / TOPIK ข้ึนอยูก่บัเมืองท่ีเลือก 
การรับสมคัร: ทำงเวบ็ไซตส์ ำนกังำนกำรต่ำงประเทศเท่ำนั้นโดยสแกนเอกสำรต่ำง ๆ ตำมขอ้ 2.1-2.4 ส่งพร้อมกำรสมคัร 
                       ส ำหรับเอกสำรใน 2.5 และ 2.6 ให้ถือมำพร้อมกนัในวนัสัมภำษณ์หำกมีรำยช่ือในประกำศ 

ค่าใช้จ่าย *ไม่มีค่ำใชจ่้ำยในกำรสมคัร 
 ค่ำใชจ่้ำย ผูร้ับผิดชอบ 

บตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพฯ - เมืองในต่ำงประเทศ 
ชั้นประหยดั/ ค่ำประกนัชีวิต 

กรุงเทพมหำนคร 

ท่ีพกั อำหำร ค่ำพำหนะในต่ำงประเทศ 
และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีในต่ำงประเทศตำมโครงกำร  

เมืองเจำ้ภำพ 
 

ค่ำหนงัสือเดินทำง/ค่ำกำรตรวจลงตรำ (Visa) และค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เยำวชนผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
กรณีผูส้มคัรยกเลิกกำรเดินทำงเองจะตอ้งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกดิข้ึน  
เช่น ค่ำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน  ค่ำประกนักำรเดินทำง เป็นตน้ 

เยำวชนผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

เมืองและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 
เมืองเจำ้ภำพ ประเทศ ก  ำหนดกำร (โดยสงัเขป) 

1. กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลี พฤษภำคม-มิถุนำยน 2561 (รอยนืยนั) 
2. กรุงอูลำนบำตอร์ ประเทศมองโกเลีย กรกฎำคม 2561 
3. นครเซ่ียงไฮ ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน กรกฎำคม 2561 
4. เมืองแตกู สำธำรณรัฐเกำหลี กรกฎำคม 2561 
5. กรุงปักก ิง่ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ตุลำคม 2561 
6. จงัหวดัฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พฤศจิกำยน 2561 
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 หมายเหตุ – ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับเมืองเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด  

กิจกรรม (ร่าง) ในต่างประเทศที่เมืองเจ้าภาพก าหนด 
1. พิธีกำร เช่น กำรพบผูบ้ริหำรเมือง กำรเยี่ยมชมศำลำว่ำกำรเมือง โรงเรียน มหำวิทยำลยั หน่วยงำนรำชกำร 
2. ทศันศึกษำ เช่น กำรเยีย่มชมสถำนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ และสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของเมือง  
3. กจิกรรม เช่น กำรเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของเมือง งำนศิลปหัตถกรรม กำรท ำกจิกรรมกลุ่ม รำยงำน    
4 . กำรแสดงศิลปวฒันธรรมไทยในงำนเล้ียงเพ่ือขอบคุณเมืองเจำ้ภำพ  
5. กำรเขำ้ร่วมชั้นเรียนกบันักเรียนทอ้งถ่ิน 
 

แผนการด าเนินงาน 
วนัเวลำ กจิกรรม 

ปัจจุบนั ประชำสมัพนัธ์โครงกำร  
10-25 กุมภำพนัธ์ 2561 รับสมคัรผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรทุกโครงกำร 

(กรอกขอ้มูลให้ครบ และเขียนเรียงควำมตำมโจทยท่ี์ก  ำหนด)  
5 มีนำคม 2561 (รอกำรยนืยนั) ประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธิทดสอบกลุ่มและสอบสัมภำษณ์ 
20-22 มีนำคม 2561 (รอกำรยืนยนั) -ทดสอบกำรเขำ้กลุ่มกจิกรรมและสัมภำษณ์โครงกำรกรุงโซล 

กรุงอูลำนบำตอร์ และนครเซ่ียงไฮ ้
2-4 เมษำยน 2561 (รอกำรยนืยนั) -ทดสอบและสัมภำษณ์ส ำหรับนักศึกษำโครงกำรกรุงปักก ิง่ เมืองแตกู 

และจงัหวดัฟูกูโอกะ 
10 เมษำยน 2561 (รอกำรยืนยนั) ประกำศผลทุกโครงกำร 
23-25 เมษำยน 2561 (รอกำรยืนยนั) รำยงำนตวั อบรมเตรียมควำมพร้อมกอ่นเดินทำงทุกโครงกำร 
*พฤษภำคม – มิถุนำยน 2561 
(รอกรุงโซลแจง้ยนืยนัก  ำหนดกำรท่ี
แน่นอน) 

เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยอืนกรุงโซล 

กรกฎำคม 2561 เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยอืนนครเซ่ียงไฮ้  
23-30 กรกฎำคม 2561 เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยอืนกรุงอูลำนบำตอร์ 
กรกฎำคม 2561 เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยอืนเมืองแตกู 
ตุลำคม 2561 เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยอืนกรุงปักกก ิง่ 
พฤศจิกำยน 2561 เยำวชนกรุงเทพมหำนครเดินทำงเยอืนจงัหวดัฟูกูโอกะ  
***หมายเหตุ – ก  ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม และส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศมีสิทธ์ิขำดในกำรพิจำรณำ 
โปรดติดตำมประกำศไดท่ี้เวบ็ไซต์ และ facebook (Facebook: ส ำนกังำนกำรต่ำงประเทศ กรุงเทพมหำนคร International 
Affairs Office) 
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รายละเอียดโครงการ  

 

ล ำดบั
ท่ี 

เมือง คุณสมบติั 
เยำวชน 

จ ำนวน 
(วนั) 

 จ ำนวนเยำวชน 
 

 กจิกรรม 

    นกัเรียน 
สงักดั 
กทม. 

ทัว่ไป  

1 กรุงโซล 1)อำยรุะหว่ำง 15-19 ปี 
(เกดิระหว่ำงปี 2542 – 2546 
และควรเป็นนักเรียนมธัยม- 
ศึกษำตอนปลำย) 
2) ส่ือสำรภำษำองักฤษได้ 

5 วนั 20 คน 10 คน เป็นโครงกำรต่ำงตอบแทน 
โดยผลดักนัเยอืนเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต 
เยำวชนและมีประสบกำรณ์ร่วมกนั
ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆในลกัษณะ 
Interactive 
(เยีย่มคำรวะผูบ้ริหำรเมือง) 
เหมำะส ำหรับเยำวชนท่ีชอบท ำ   
กจิกรรมและกลำ้แสดงออก 

2 กรุงอูลำน-
บำตอร์ 
 

1) อำยรุะหว่ำง 15-17 ปี 
2) ส่ือสำรภำษำ 
องักฤษไดดี้  

7 วนั 5 คน 5 คน เป็นโครงกำรท่ีจะมีกำรท ำกจิกรรม 
ร่วมกบัเยำวชนจำกเมืองอ่ืน ๆ 
เพ่ือเรียนรู้วฒันธรรมประเทศ 
มองโกเลีย 
เหมำะส ำหรับเยำวชนท่ีชอบท ำกจิ-
กรรมและกลำ้แสดงออก 

3 นครเซ่ียงไฮ ้ 1) ก  ำลงัศึกษำอยู่ 
ชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย 
2) อำยรุะหว่ำง 15-18 ปี 
(**เกดิระหว่ำงกรกฎำคม 
2543 – กรกฎำคม 2546 – 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเจำ้ภำพเป็นผู้
ก  ำหนดวนัท่ีท่ีแน่นอน)  
3) ส่ือสำรภำษำ 
องักฤษไดใ้นระดบัดีมำก 
4)ส่ือสำรภำษำจีนไดจ้ะได ้
รับพิจำรณำเป็นพิเศษ 

11 วนั 2 คน 3 คน ท ำกจิกรรมร่วมกบัเยำวชนนำนำ 
ชำติกว่ำ 20 เมืองทัว่โลก 
เรียนรู้วฒันธรรมจีน 
กำรบริหำรเมืองของมหำ 
นครเซ่ียงไฮ ้
และพกัคำ้งกบัครอบครัวอุปถมัภ์ 
ชำวจีน 2 วนั 
 
เหมำะส ำหรับเยำวชนท่ีสนใจใน 
วฒันธรรมจีนและเปิดรับวฒันธรรม
ท่ีหลำกหลำย 
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4 เมืองแตกู 1)ก  ำลงัศึกษำอยู่ในระดบั 
อุดมศึกษำ 
2) ส่ือสำรภำษำองักฤษไดดี้ 
3) ส่ือสำรภำษำเกำหลีได้ 

5 วนั - 4 คน เรียนรู้วฒันธรรม K-POP 
และร่วมท ำกจิกรรมต่ำงๆกบันกัศึก
ษำจำกชำติอ่ืนๆท่ีพูดภำษำเกำหลีได้ 
 
เหมำะส ำหรับนักศึกษำท่ีสนใจใน 
วฒันธรรมเกำหลีรวมไปถึงสนใจ 
กำรแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบั 
นกัศึกษำต่ำงชำติ 

5 กรุงปักก ิง่ 1) ศึกษำอยูใ่นระดบั 
อุดมศึกษำ 
2) ส่ือสำรภำษำ 
องักฤษไดใ้นระดบัดีมำก 
3) ส่ือสำรภำษำจีนไดจ้ะรับ 
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

7 วนั - 3 คน ท ำกจิกรรมร่วมกบัเยำวชนนำนำ 
ชำติกว่ำ 30 เมืองทัว่โลก 
ทั้งเขำ้ร่วมสัมมนำ 
เรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตต่ำงๆ 
ของชำวจีน 
 
เหมำะส ำหรับเยำวชนท่ีสนใจเร่ือง 
บริหำรพฒันำเมืองของจีน สงัคม 
วฒันธรรมจีนและกำรด ำเนินชีวิต 
ของชำวปักก ิง่ 

6 จงัหวดั   
ฟูกูโอกะ 

1)ก  ำลงัศึกษำอยู่ในระดบั 
อุดมศึกษำ ดำ้น Digital 
Content หรือดำ้นท่ีเก ีย่วขอ้ง 
2) ส่ือสำรภำษำองักฤษไดดี้ 
3) เคยมีผลงำนมำกอ่นจะ 
พิจำรณำเป็นพิเศษ 

5 วนั - 5 คน โครงกำรต่ำงตอบแทนท่ีนักศึกษำ 
ไทยและญี่ปุ่นจะได้สร้ำงผลงำนร่วม
กนัพร้อมทั้งได้เรียนรู้เทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ 
 
เหมำะส ำหรับนักศึกษำท่ีสนใจดำ้น 
Digital Content, Animation 
และงำนเบ้ืองหลงัต่ำงๆโดยตรง 
รวมถึงมีควำมสใจในเทคโนโลยี 
ใหม่ๆเป็นพิเศษ 
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หมายเหตุ:  
  1. ผลกำรคดัเลือกถือเป็นสิทธ์ิขำดของคณะกรรมกำร ซ่ึงพิจำรณำตำมคุณสมบติัท่ีเหมำะสมของเยำวชนแต่
ละโครงกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีเยำวชนจะไดร้ับและภำพลกัษณ์ของกรุงเทพมหำนครเป็นส ำคญั  
  2. ส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศจะประกำศเรียกรำยช่ือล ำดบัส ำรองกรณีเยำวชนท่ีคดัเลือกไม่สำมำรถเขำ้ร่วม
โครงกำรได ้ 
  3. เน่ืองจำกเยำวชนท่ีไดร้ับกำรคดัเลือกเปรียบเสมือนยวุทูตจำกกรุงเทพมหำนคร จึงไม่อนุญำตให้เยำวชนเขำ้
ร่วมโครงกำรเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน หำกพบว่ำกำรเดินทำงของบุคคลนั้นมีวตัถุประสงค์อ่ืนแอบแฝง กรุงเทพมหำนครขอสงวน
สิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรเขำ้ร่วมโครงกำรของบุคคลนั้น ๆ 
  4. ผูท่ี้ผ่ำนกำรพิจำรณำคดัเลือกให้เขำ้ร่วมโครงกำรจะตอ้งไดร้ับกำรยินยอมจำกผูป้กครองและสถำนศึกษำ
โดยตอ้งยืน่เอกสำรส ำคญัเป็นหลกัฐำนแสดงพร้อมใบรับรองแพทยต่์อไป  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ส ำนกังำนกำรต่ำงประเทศ ส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร 
 ชั้น 5 ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร  เลขท่ี 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 

Facebook: ส ำนกังำนกำรต่ำงประเทศ กรุงเทพมหำนคร International Affairs Office 
www.bangkok.go.th/iad 
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