โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นาเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจาปี ๒๕๖๒
“Knowledge Co-Creation Program (Young Leaders) in FY 2019”
*********************
๑. ความเป็นมา
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นาเยาวชน เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ในรูป
ของความร่วมมือด้านเทคนิค ภายใต้โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) รับผิดชอบประสานการดาเนินงานในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น
และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบการดาเนินงาน
ในส่วนของประเทศไทย โครงการนี้ เริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๒๗ ภายใต้ชื่อ “โครงการมิตรภาพสาหรับศตวรรษที่ ๒๑”
ต่อมาในปี ๒๕๔๔ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน -ญี่ปุ่น” และในปี ๒๕๕๐
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ โดยเน้นหนักการฝึกอบรมตามสาขาอาชีพ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการฝึกอบรม
ผู้นาเยาวชน” และในปี ๒๕๕๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นาเยาวชน” [Knowledge
Co-Creation Program (Young Leaders)]
๒. การดาเนินโครงการ
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกอบรมผู้นา
เยาวชน โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ให้มีอานาจหน้าที่กาหนด
แนวนโยบาย ควบคุม กากับ ดูแลการบริหารงาน และดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ ตลอดจน แต่ งตั้ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อช่ว ยเหลื อปฏิ บั ติงานในการคั ดเลื อกและการฝึ ก อบรม
เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค คลในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ได้ ต ามความจ าเป็ น ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการฝ่ ายคั ด เลื อ กและ
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นเจ้าของเรื่องรับผิดชอบโครงการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพต่าง ๆ
๓.๒ เพื่อให้เยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้นาการสร้างชาติในอนาคตมีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะสาขาอาชีพ
๓.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผู้นาต่อไปในอนาคตได้มีโอกาสเดินทาง
ไปเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนญี่ปุ่น
๓.๔ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๔.๑ เป็ น บุ ค คลที่ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาที่ ส มั ค ร และมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะกลุ่ ม ตามที่ ก าหนด
ในสาขานั้ น โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร และสั งกัดอยู่ในหน่วยงาน
ปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔.๒ ข้อกาหนดอายุผู้สมัคร มีอายุระหว่าง ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔.๓ มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ
๔.๔ ต้องไม่สังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อกาหนดโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น
๔.๕ ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร

๒
๔.๖ ไม่เคยเดินทางไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ณ ประเทศญี่ปุ่น
๔.๗ ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์นับจากวันที่สมัครจนสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ
๔.๘ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งในประเทศ
และประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กาหนด
๔.๙ ไม่อยู่ ในระหว่างการขอรับทุนหรือสมัครรับทุ นเดินทางไปต่างประเทศ กรณี เคยเข้าร่วมโครงการ
ต่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (เดิม สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร
๔.๑๐ สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้
๔.๑๑ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนาเสนอระดับดี
๕. คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม
สาขานโยบายด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Policy on Information and
Communication Technology Course)
- ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ภ าครัฐ /ภาคเอกชน/บุค ลากรที่ทางานในองค์กรไม่แสวงหากาไรที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
๖. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๔ คน
๑) สอบคัดเลือก จานวน ๑๑ คน
๒) ผู้แทนที่เสนอชื่อโดยองค์การ JICA จานวน ๒ คน
๓) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
พิจารณาคัดเลือก/มอบหมายจานวน ๑ คน
๗. ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
- กาหนดการเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (จานวน ๑๘ วัน)
๘. วิธีการคัดเลือก
เปิดรับสมัครโดยประชาสัมพันธ์ และมีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
เสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ สมั ค รเข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ คั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการโดยคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกเห็นชอบดาเนินการรับสมัครสาขานโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

๓
๙. กิจกรรมในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไป)
๙.๑ การปฐมนิเทศในญี่ปุ่น
๙.๒ การเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๙.๓ ฟังบรรยายตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ ทัศนศึกษา ดูงาน สถานที่สาคัญต่าง ๆ
๙.๕ การทาและนาเสนอแผนปฏิบัติงาน (Action Plans หรือ Program Report)
๙.๖ การประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
๑๐.๑ ค่าใช้จ่ายในส่วนความรับผิดชอบของรัฐบาลญี่ปุ่น
๑) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด
๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ
๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในส่วนความรับผิดชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑) ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและปฐมนิเทศ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตัว
๒) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง
ไป - กลับระหว่างบ้านพัก – สถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
๑๐.๓ ค่าใช้จ่ายในส่วนความรับผิดชอบของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
๑) ค่าตรวจร่างกาย
๒) ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง (Passport)
๓) ค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ และ ๑๐.๒ และค่าใช้จ่ายสมทบส่วนตัวอื่น ๆ หรือที่
เกี่ยวข้องกับการเตรียมการของกลุ่มและการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ
๑. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ต้องทาสัญญาเข้าร่วมโครงการฯ หากกลับจากการเข้าร่วมโครงการ
ก่อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่กาหนด ไม่ว่ากรณีใดจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเอง
๒. รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น จะออกค่ า รั ก ษาพยาบาลในกรณี เจ็ บ ป่ ว ยในระหว่ า งเข้ า ร่ ว มโครงการ เฉพาะ
การรักษากับแพทย์หรือในโรงพยาบาลที่องค์การ JICA กาหนดหรือทีใ่ ห้ความเห็นชอบเท่านั้น
๓. ผู้ ที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ าร่ ว มโครงการฯ ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมเยาวชนมิ ต รภาพส าหรั บ
ศตวรรษที่ ๒๑ ประเทศไทย (ไม่มีค่าทะเบียนสมาชิก) ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมดาเนินกิจกรรม
กับสมาคมฯ และสังคมต่อไป
---------------------------------------------------

