ข่ าวประชาสั มพันธ์ งาน“มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสั นติภาพ”
มูลนิ ธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ซึ่ งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ อยู่ในฐานะที่ ปรึ กษาพิเศษของ
คณะมนตรี เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งสหประชาชาติ (UN ECOSOC) ด้วยความร่ วมมื อจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กาหนดจะจัดงาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสั นติภาพ” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 เพื่อสนับสนุ นการ
ทางานขององค์การสหประชาชาติ ในการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนและนักศึกษาในการ
มีส่วนร่ วมเพื่อบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาล
ด้านการคุ ณลักษณ์ ศึกษาและการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและจริ ยธรรมให้เยาวชน โดยมุ่งเน้นคุ ณค่าและความสาคัญของ
สถาบันครอบครัว ความรักที่บริ สุทธิ์ ความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการก่ อตั้ง “สหพันธ์ เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสั นติภาพ”ในเขตภูมิภาคเอเชี ยแป
ซิ ฟิ ค ร่ วมกับ ผูเ้ ข้าร่ วมจากนานาชาติ ม ากกว่า 30 ประเทศ รวมทั้งได้รับ ชมการแสดงจากคณะเยาวชนนาฎศิ ล ป์
พืน้ บ้ านเกาหลี เดอะลิตเติล้ แองเจิลส์ (The Little Angels) ซึ่งมีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงในระดับโลกอีกด้วย
ในวั น จั น ทร์ ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2560 การประชุ ม วิช าการระดับ นานาชาติ เรื่ อ ง “บทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของเยาวชนในการสร้ างวัฒนธรรมแห่ งสั นติภาพที่ยั่งยืน ”เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ ห้ อง ESCAP Hall
ศู น ย์ ก ารประชุ ม สหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชด าเนิ น นอก กรุ ง เทพมหานครโดยมี ผู บ้ ริ ห ารทั้ง จากภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูน้ าเยาวชน ทั้งในประเทศไทย และนานาชาติเข้าร่ วมอภิปรายและประชุ ม อาทิ
เช่ น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนี เซี ยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษา ประเทศศรี
ลังกา รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ประเทศมาเลเซี ย ผูช้ ่ วยมุขมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดี ย คณะกรรมาธิ การการอุดมศึกษา ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ฯลฯ จานวน
1,200 คนโดยมี นายแพทย์ ธี ระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ เป็ นประธานกล่ าว
แสดงความยินดีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและนโยบายการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณ์ศึกษา
ของเยาวชน นักเรี ยน และนักศึกษา
ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 งาน “มหกรรมรวมพลังเยาวชนเพื่อสั นติภาพ รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนา
สั งคม” เวลา 11.00 น. - 16.00 น. ณ อิมแพคอารี น่า เมืองทองธานี ถนนแจ้ งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
เป็ นการรวมพลังของนักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผูน้ าหน่ วยงานราชการที่ กาหนด
ทิศทางในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและสันติภาพในเยาวชน 12,000 คน เข้าร่ วมประชุ มเพื่อแสดงพลังของคน
หนุ่มสาวในการส่ งเสริ มคุณค่าของความรักที่บริ สุทธิ์ ความกตัญญู ความเป็ นผูน้ า และความสามัคคี

จึ ง ขอเชิ ญ ชวนผูส้ นใจเข้า ร่ ว มงาน “มหกรรมรวมพลัง เยาวชนเพื่ อ สั น ติ ภ าพ” ในระหว่ า งวัน ที่ 12 – 13
มิ ถุ น ายน 2560 นี้ และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์ ในการก่ อตั้งการก่ อตั้งสหพัน ธ์ เยาวชนและนัก ศึ ก ษา
นานาชาติ เพื่ อ สั น ติ ภ าพสามารถติ ด ต่ อ เข้ า ร่ ว มงานโดยแจ้ง ความประสงค์ เพื่ อ ขอลงทะเบี ย นได้ ที่ Email:
infoysp13@gmail.com โทร. 02-7187766 ต่ อ 210, 088-9023002, 082-7857096 ภายในวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
ขอขอบพระคุณในความกรุ ณาช่วยเผยแพร่ ข่าวมา ณ ที่น้ ี
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ฯโทร. 064-0647855, 02-7162200 โทรสาร. 02-716-2200, 02-716-2248

