กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
“การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ”
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม ๓ กรุงเทพมหานคร
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การประกวดแผนธุรกิจสินค้าไทยสู่ตลาด
การประกวดแผนการเรียนรู้เพื่อสร้างประชาคม
การสัมมนาวิชาการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
อาเซียน
อาเซียน
การรับสมัคร
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จานวน
ศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ
โดยจัดเป็นทีม ทีมละ ๒ คน
ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๒ หรือ นักเรียน/
นักศึกษาอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) หรือ
นักศึกษา กศน. (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี)
โดยจัดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน
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จานวน ๑๐ ทีม รวม ๒๐ คน
จานวน ๑๐ คน
วิธีการเข้าร่วม ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วม ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบเสนอผลงานที่
ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบเสนอผลงานที่สานัก
กิจกรรม
การสัมมนาที่ สานักความสัมพันธ์ การเขียนความเรียงภาษาไทยที่
สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
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เขียนความเรียงภาษาไทยหัวข้อ
หรือในรูปแบบเอกสาร หรือ CD/DVD ที่
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“ความเป็นพลเมืองของอาเซียน
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
(Citizen of the ASEAN) ใน
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ความคิดของท่าน” ความยาว
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ลักษณะ
๑. การเสวนาทางวิช าการ หั ว ข้อ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การประกวดแผนธุรกิจสินค้าท้องถิ่นไทยสู่ตลาด การประกวดแผนการเรียนรู้เพื่อสร้างประชาคม
กิจกรรม
“ความเชื่อมโยงในภูมิภาค :
- คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
อาเซียน (การค้าสินค้าและการค้าบริการ)
อาเซียน
พร้อมรับและรุกเพื่อก้าวสู่
จากการเขียนความเรียงที่โดดเด่น - คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากทั่วประเทศ - คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากทั่วประเทศ
ประชาคมอาเซียน”
จานวน ๓๐ ทีม เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐ ทีม จากใบสมัครและผลงานที่ส่ง
จานวน ๑๐ คน จากใบสมัครและผลงานที่ส่ง
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประชาคม เข้าร่วมการประกวด
เข้าร่วมการประกวด

การสัมมนาวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

๒ . ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ อาเซียน และแข่งขันทักษะความรู้
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน เกี่ยวกับอาเซียน
การสอนเพื่อสร้างประชาคมอาเซียน - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๓๐ ทีม
ร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑. Jigsaw
๒. Mini Rally
๓. Act to ASEAN

รางวั ล ส าหรั บ
ผู้ชนะเลิศ

-

ทีมที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดจะ
เป็นผู้ชนะเลิศ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

การประกวดแผนธุรกิจสินค้าไทยสู่ตลาด
อาเซียน
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน ๑๐ ทีมจะได้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาแผน
ธุรกิจสินค้าไทยสู่ตลาดอาเซียน
- ผู้ประกวดทั้ง ๑๐ ทีมจะได้มีโอกาสปรับปรุง
และพัฒนาผลงานตามที่ได้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
- ผู้ประกวดทั้ง ๑๐ ทีมจะต้องนาเสนอผลงาน
ให้คณะกรรมการตัดสิน

การประกวดแผนการเรียนรู้เพื่อสร้างประชาคม
อาเซียน
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน ๑๐ คนจะต้อง
นาเสนอแผนการเรียนรู้ฯ ในรูปแบบบูธ
นิทรรศการและสาธิตวิธีการให้ผู้เข้าชม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน ๑๐ คนจะต้อง
นาเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสิน

ผลงานที่ได้รับคะแนนตัดสินสูงสุดจาก
คณะกรรมการเป็นผู้ชนะเลิศ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ผลงานที่ได้รับคะแนนตัดสินสูงสุดจาก
คณะกรรมการเป็นผู้ชนะเลิศ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือที่ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๖๓๗๐ ต่อ ๑๐๘-๑๑๐

