
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๖๐)  
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: 
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม  
 กระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนเยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศสมัครเข้ารับร่วม
โครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑.๑ เชื้อชาติไทย 
  ๑.๒ ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
  ๑.๓ เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ 
  ๑.๔ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคประจ าตัวที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๑.๕ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบและ

มีความประพฤติเหมาะสม 

 ๒. การสมัคร 

  ๒.๑ สถานที่ขอรับและส่งใบสมัคร 
   ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น ๒๒) 
   ๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐  
   โทร. +๖๖ ๒๔๒๒ ๘๙๔๔ โทรสาร +๖๖ ๒๔๔๖ ๘๓๔๗  
   E-mail: irb.mocth@gmail.com หรือ www.m-culture.go.th 

  ๒.๒ หลักฐานการสมัคร 
   ๒.๒.๑ ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   ๒.๒.๒ หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง  

  ๒.๓ ระยะเวลารับสมัคร 
   ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัคร จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 ๓. การคัดเลือก 
  กระทรวงวัฒนธรรมจะแจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือดูได้จากเว็บไซต์ 
www.m-culture.go.th หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามรายละเอียดข้อ ๒.๑) 
  ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องแจ้งตอบรับภายในวันที่ก าหนดในประกาศผลการคัดเลือก มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ๔. การเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ และ
กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร 
และค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ส าคัญ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

------------------------------------------- 

http://www.m-culture.go.th/


 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๖๐) 

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
ณ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

----------------------------- 

ค าชี้แจง   กรุณากรอกข้อมูลและเครื่องหมายถูก    ในช่อง  ที่ตรงความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.๑ ชื่อ-สกุล  ......................................................................................................................................... 

๑.๒ เพศ  ชาย              หญิง 

๑.๓ วัน/เดือน/ปีเกิด ......................................................    อายุ..................ปี 

๑.๔ สถานที่เกิด ...................................................................................................................................... 

๑.๕ เชื้อชาติ ....................................................... สัญชาติ ................................................... .................. 

๑.๖ ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................................... 

๑.๗ ที่อยู่ในประเทศไทย ......................................................................................................................... 

๑.๘ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .......................................................................................................... 

๑.๙ E-mail ............................................................................................................................................. 

๑.๑๐ Facebook................................................................. Line User ID .............................................. 

๑.๑๑ ขนาดเสื้อ/รอบอกเสื้อ (นิ้ว) ................................................................................................. ........... 

๑.๑๒ ข้อจ ากัดเรื่องอาหาร ................................................................................................... ..................... 

ส่วนที่ ๒ ความสามารถและความสนใจ 

๒.๑ ท่านเคยเดินทางมาประเทศไทยกี่ครั้ง 

 ไม่เคย  

 เคย โปรดระบุ  ............. ๑ – ๓ ครั้ง  ............... ๔ – ๖ ครั้ง  ............... เกิน ๖ ครั้งข้ึนไป 

๒.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย 
 มาก  ปานกลาง  น้อย  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

๒.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 มาก  ปานกลาง  น้อย  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

๒.๔ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่สนใจ .............................................................................................. ....... 

๒.๕ ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการนี้ .......................................................................................... ..... 

 ........................................................................................................................... .................................. 

 ............................................................................................................................. ................................ 

-------------------------------  

 



 
หมายเหตุ   ๑.  ผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมารายงานตัวเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. (สถานที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว) 
 ๒. หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ภิสา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๒๔๒๒ ๘๙๔๓/  
  +๖๖ ๘๙ ๑๒๔ ๘๔๙๔  Line User ID: pisapalakawongse  Email: irb.mocth@gmail.com  
   
 

 
 

 
 

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)                  

ที่อยู่                  

โทรศัพท ์    โทรสาร                 

E-mail                                                                                                       

Facebook                                                        ID Line                                   

เป็นผู้ปกครองของ                 โดยเกี่ยวข้องเป็น      

ยินยอมให้                                                                      
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชน
เชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด 

 

   ลงชื่อผู้ปกครอง      

   (     ) 

   วันที่ เดือน   พ.ศ.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง 



โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจ าปี ๒๕๖๐) 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงวัฒนธรรมด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศในมิติทำงวัฒนธรรมต่ำงๆ ได้แก่ กำรก ำหนดนโยบำย 

และจัดท ำแผนควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับนโยบำย
ด้ำนต่ำงประเทศของชำติและแนวทำงกำรทูตทำงวัฒนธรรม กำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศด้วยมิติทำงวัฒนธรรม กำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำนหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน ประชำชน เครือข่ำยด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมในต่ำงประเทศ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ 
และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำย “กำรทูตทำงวัฒนธรรม 
(Cultural Diplomacy)” เพ่ือให้เกิดบรรยำกำศของมิตรภำพ กำรยอมรับที่เกื้อหนุนต่อกำรสำนสัมพันธ์และขยำย
ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวระหว่ำงไทยกับนำนำประเทศ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำน
นอกจำกจะช่วยฟ้ืนฟูภำพลักษณ์ของควำมเป็นไทย (Thainess) แล้ว ประโยชน์ที่ส ำคัญ คือ กำรเกื้อหนุนต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของชำติอีกด้วย 

ในปัจจุบันมีข้อมูลปรำกฏว่ำ ชำวไทยเดินทำงไปศึกษำ ประกอบอำชีพ และตั้งถิ่นฐำนในต่ำงแดน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศมหำอ ำนำจ เช่น สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร สำธำรณรัฐฝรั่งเศส สวีเดน 
ออสเตรเลีย ฯลฯ ชำวไทยเหล่ำนั้นได้รวมตัวกันเป็นชุมชนชำวไทยที่มีควำมผูกพันด้ำนประเพณี วัฒนธรรม 
และจิตส ำนึกควำมเป็นไทย สำมำรถเป็นตัวแทนประเทศไทยในกำรเสริมสร้ำงสัมพันธไมตรีกับนำนำประเทศ 
ตลอดจนเป็นทูตด้ำนวัฒนธรรมในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยได้เป็นอย่ำงดี 
แต่กำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำนในต่ำงแดน ท ำให้ชำวไทยเหล่ำนี้ไม่มีเวลำเพียงพอในกำรอบรมเยำวชนบุตรหลำน
เชื้อสำยไทยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในคุณค่ำของประเพณี วัฒนธรรมไทยและควำมเป็นไทยได้ดี
เท่ำท่ีควร 

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้พิจำรณำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่ำงแดนให้สืบต่อ
วัฒนธรรม ควำมรัก ควำมสำมัคคี และจิตส ำนึกควำมเป็นไทย โดยสนับสนุนกำรเรียน กำรสอนวัฒนธรรมด้ำนต่ำงๆ 
เช่น นำฏศิลป์ ดนตรี มำรยำทไทยและอ่ืนๆ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เยำวชนไทยในต่ำงประเทศได้มีโอกำส
กลับมำเยือนแผ่นดินของบรรพบุรุษ เรียนรู้ประวัติศำสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย จนพร้อมที่จะ
ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมไทยไปสู่ประชำกรในดินแดนที่ตนตั้งถิ่นฐำน ซึ่งนอกจำกจะฟื้นฟูจิตส ำนึก
ควำมเป็นไทยและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่ำงแดนแล้ว ยังส่งผลให้ชุมชนไทยในต่ำงแดนเหล่ำนี้ 
เป็นภำคส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีสันติสุข และเป็นตัวแทนที่ดี
ของชำวไทยในต่ำงแดน อีกทั้งยังสำมำรถบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในภำรกิจของกระทรวง
วัฒนธรรม ให้บรรลุผลส ำเร็จในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนไทยและเครือข่ำย ในต่ำงประเทศอีกด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยชุมชนชำวไทยในต่ำงประเทศ 
๒.๒ ส่งเสริมให้เยำวชนไทยที่เติบโตในต่ำงประเทศได้ตระหนักถึงควำมเป็นไทย ได้เรียนรู้

ประวัติศำสตร์ คุณค่ำประเพณี และวัฒนธรรมไทยจำกประสบกำรณ์ตรง 
๒.๓ ขยำยควำมร่วมมือด้ำนเครือข่ำยในกำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ 
๒.๔ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชำวต่ำงประเทศ 
๒.๕ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเครือข่ำยวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ 

/๓. วิธ.ี.. 



- ๒ - 

๓. วิธีด าเนินการ 
๓.๑  ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ำยชุมชนไทยในต่ำงประเทศเพื่อประชำสัมพันธ์

ให้ชุมชนไทยในต่ำงประเทศที่มีควำมพร้อมเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย
วัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ 

๓.๒ จัดกิจกรรมและศึกษำดูงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้เยำวชนไทยที่เติบโตในต่ำงประเทศได้ควำมรู้
วัฒนธรรมไทยในลักษณะต่ำงๆ เช่น ประวัติศำสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

๓.๓ ประเมินและรำยงำนผลโครงกำร 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ  
๑๗ – ๒๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

๕. ขอบเขตของโครงการ 
๕.๑ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๕๐ คน 

(๑) เยำวชนไทยที่เติบโตในในต่ำงประเทศ และก ำลังศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ 
(๒) ผู้ประสำนงำนของเยำวชนในต่ำงประเทศ 
(๓) วิทยำกร 
(๔) เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง  

๕.๒ พ้ืนที่เป้ำหมำย: ชุมชนชำวไทยในต่ำงประเทศ 
๕.๓ กิจกรรม:  

(๑) กำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(๒) กำรสำธิตและฝึกปฏิบัติ อำทิ กำรแต่งกำย นำฏศิลป์ มำรยำทไทย อำหำรไทย  

งำนจักสำน/ใบลำน ฯลฯ 
(๓) กำรทัศนศึกษำสถำนที่ส ำคัญ อำทิ สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ แหล่งกำรเรียนรู้

ทำงวัฒนธรรม ฯลฯ 
(๔) กิจกรรมนันทนำกำร  

๕.๔ สถำนที่: กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงครำม และรำชบุรี 

๖. ผลผลิต/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
๖.๑ ผลผลิต: กิจกรรมโครงกำร เยำวชนเชื้อสำยไทยคืนถ่ิน ระยะเวลำ ๕ วัน 
๖.๒ ตัวชี้วัด: ผลกำรประเมินและผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
๖.๓ ผลลัพธ์: 

(๑) เครือข่ำยชุมชนชำวไทยในต่ำงประเทศมีควำมเข้มแข็งและมีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนวัฒนธรรมไทยอย่ำงต่อเนื่อง 

(๒) เยำวชนไทยตลอดจนผู้ปกครองเยำวชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
เป็นตัวแทนในกำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ
เป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในดินแดนที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่ด้วย 

(๓) เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศอย่ำงกว้ำงขวำงและเข้ำถึงประชำชน
ของประเทศเป้ำหมำยได้มำกขึ้น 

 
/๖.๔ ผลกระทบ... 
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๖.๔ ผลกระทบ: 
ทำงตรง รักษำและสืบทอดวัฒนธรรมไทย ควำมเป็นไทยให้คงอยู่และเป็นที่แพร่หลำย

ท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในสังคมโลก 
ทำงอ้อม เยำวชนในประเทศไทยได้ตระหนักในคุณค่ำของควำมเป็นไทย วัฒนธรรมไทย 

รู้สึกภำคภูมิใจ และรักษำ สืบทอดวัฒนธรรมไทย 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส ำนักควำมสัมพันธ์ต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

----------------------------------------------- 
 

 




