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ข่าวประชาสมัพนัธ ์

 

โครงการผู้น าเยาวชนฮิตาชิ จดังานคดัเลือกนักศึกษารอบสดุท้าย  เพ่ือเฟ้นหาสดุยอดส่ีเยาวชน 
เพ่ือเป็นตวัแทนประเทศไทยไปร่วมงานสมัมนาระดบัภมิูภาค ณ กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม ปีหน้า 

 

กรงุเทพฯ 11 สิงหาคม 2554 – บรษิทั ฮติาช ิเอเชยี จ ากดั ผูร้เิริ่ มและก่อตัง้โครงการผูน้ าเยาวชนฮติาช ิครัง้ที ่ 11 

หรอื HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ไดจ้ดังานสมัภาษณ์และคดัเลอืกนกัศกึษารอบสดุทา้ย 

เพื่อเฟ้นหาตวัแทนเยาวชนสีค่นจากประเทศไทย เพื่อเดนิทางไปร่วมงานสมัมนา และประชุมแสดงความคดิเหน็ ณ 

กรุงฮานอย ประเทศเวี ยดนาม ทีจ่ะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 9-13 มกราคม 2555 ทัง้นี้ 

นกัศกึษาผูเ้ขา้รอบสีค่นสดุทา้ยไดผ้่านการคดัเลอืกทัง้ขอ้เขยีนและสมัภาษณ์จากจ านวนนกัศกึษาผูผ้่านขอ้เขยีนทัง้หมด 

19 คน จาก มหาวทิยาลยัหา้แห่งทีเ่ขา้ร่วมในโครงการฯ 

โดยเยาวชนทัง้สีค่นจากไทยจะเดนิทางไปสมทบกบัตวัแทนจากประเทศญีปุ่น่ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์

และเวยีดนาม  

 

งานสมัภาษณ์และคดัเลอืกนกัศกึษารอบสดุทา้ยไดจ้ดัขึน้ทีโ่รงแรม พลาซ่าแอทธนิี  กรุงเทพ รอยลั เมอรเิดยีน  

โดยไดร้บัเกยีรตจิากม.ร.ว. สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคดัเลอืกนกัศกึษารอบสดุทา้ย 

พรอ้มทัง้ผูท้รงคุณวุฒจิากฮติาช ิมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมในโครงการ และตวัแทนสือ่มวลชน 
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ในฐานะคณะกรรมการคดัเลอืกนกัศกึษา     

 

โครงการผูน้ าเยาวชนฮติาชิ  หรอื HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ก่อตัง้โดยบรษิทั ฮติาช ิจ ากดั 

ตั ้งแต่ปี 2539 โครงการผูน้ าเยาวชนฮติาชิ  เป็นโครงการทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัภูมภิาค 

ทีร่เิริม่ขึน้เพื่อพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ าใหก้บัเยาวชน อกีทัง้ยงัเป็นโครงการเพื่อตอบแทนสงัคมหรอืซเีอสอาร ์

โดยมเีป้าประสงคเ์พื่อเฟ้นหาความเป็นผูน้ าทีม่อียู่ในตวัเยาวชนชาวเอเชยี โด ยโครงการฯ จะเปิดโอกาสใหก้บันิสติ 

นกัศกึษา จาก สถาบนัการศกึษาจากประเทศในภูมภิาคเอเชยี  ไดม้โีอกาสพดูคุย เสนอแนะ 

แลกเปลีย่นมุมมองความคดิเหน็  ทศันคต ิในประเดน็ปญัหาต่างๆ  ในสงัคม  

ทีก่ าลงัอยู่ในกระแสความสนใจในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  ร่วมกบัผูบ้รรยาย ตวัแทน  

ผูน้ าความคดิจากประเทศต่างๆในเอเชยี ทีม่าจากหลายภาคสว่น ทัง้ภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศกึษา    

 

ส าหรบั โครงการผูน้ าเยาวชนฮติาชิ ครัง้ที ่ 11 จะเชญิผูบ้รรยาย ผูน้ า ความคดิ จากประเทศต่างๆในเอเชยี 

เพื่อเขา้ร่วมประชุมสมัมนา และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในหวัขอ้ “ก้าวใหม่เพือ่ชาวเอเชีย – ทศันวิสยัแบบเอเชีย 

เพือ่น าไปสู่การบริหารจดัการเพือ่การพฒันาแบบยัง่ยืน และเศรษฐกิจแบบบูรณาการ ” 

และสองหวัขอ้ย่อยเกีย่วกบั “พลงังานและสิง่แวดล้อม” และ “ความรว่มมือและบูรณาการทางเศรษฐกิจ”   

 

ส าหรบัรายชื่อตวัแทนเยาวชนของโครงการผูน้ าเยาวชนฮติาชิ จากประเทศไทยทัง้สีค่น 

จะไดร้บัการประกาศรายชื่อในงานแถลงขา่วในช่วงปลายเดอืนตุลาคม ศกนี้   

 
บุคคลในภาพ ผูเ้ข้ารว่มเป็นคณะกรรมการคดัเลือกนักศึกษารอบสุดท้าย (จากซ้ายไปขวา) 

1. รศ.ดร.จกัรพนัธ ์ ศริธิญัญาลกัษณ์ รองอธบิดฝีา่ยวเิทศสมัพนัธแ์ละนกัศกึษาเก่าสมัพนัธ ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2. ผศ. ดร. สงิหนาท น้อมเนียน ทีป่รกึษาการพฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นกจิกรรมนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

3. มร.โยอจิ ิยามาโน ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกคอรป์อเรท ซติเีซน็ชพิ II หน่วยงาน ซเีอสอาร ์บรษิทั ฮติาช ิจ ากดั 

4. ม.ร.ว. สขุมุพนัธุ ์บรพิตัร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

5. มร.ฟูมโิอะ คโุบยามะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฮติาช ิแคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

6. คุณทรงฤทธิ ์โพนเงนิ ผูส้ ือ่ขา่วอาวุโส หนงัสอืพมิพเ์นชัน่สดุสปัดาห ์ 

7. รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธกิารบด ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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เก่ียวกบั โครงการผูน้ าเยาวชนฮิตาชิ หรอื HYLI  

โครงการผูน้ าเยาวชนฮติาช ิหรอื Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) 

มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะเฟ้นหาผูน้ าเยาวชนชาวเอเชยี โดยการใหโ้อกาสนิสติ นกัศกึษา ไดแ้ลกเปลีย่นมุมมองความคดิเหน็ 

แนะน าในประเดน็ปญัหาต่างๆในสงัคมทีก่ าลงัอยู่ ในกระแสความสนใจในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

อกีทัง้ยงัไดม้โีอกาสเรยีนรู ้เกบ็เกีย่วประสบการณ์จากผูท้รงคุณวุฒ ิและผูน้ าทางความคดิ ทีม่าจากหลายภาคสว่น 

ทัง้เอกชน รฐับาล และนกัวชิาการจากหลากหลายสาขาในภูมภิาคเอเชยีนี้ นิสติ 

นกัศกึษาทีม่คีวามรูค้วามสามารถจ านวนสีค่นจากแต่ละประเทศจะไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศเพื่อเขา้ร่วมโค

รงการน้ี  โครงการผูน้ าเยาวชนฮติาช ิหรอื HYLI เป็นโครงการเพื่อตอบแทนสงัคม 

หรอืซเีอสอารข์องฮติาชทิีจ่ดัขึน้เพื่อตอบแทนสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อสนบัสนุน สรา้งสรรคเ์ยาวชนรุ่นใหม่ 

และเป็นเ วทใีหพ้วกเขากลา้ทีจ่ะแสดงออก และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในระดบัประเทศและนานาชาต ิ

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมที ่http://www.hitachi.com/society/global/hyli/   

 
เก่ียวกบั บริษทั ฮิตาชิ เอเชีย จ ากดั   

บรษิทั ฮติาช ิเอเชยี จ ากดั  ในเครอืของบรษิทั ฮติาช ิจ ากดั ก่อตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปรใ์นปี 2532 

ด าเนินธุรกจิครอบคลุม 7 ประเทศในเอเชยี (อนิเดยี อนิโดนีเซยี มาเลเซยี หมู่เกาะฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์

ไทยและเวยีดนาม ) ธุรกจิครอบคลุมระบบขอ้มลูสารสนเทศ พลงังานและระบ บอุตสาหกรรม ระบบดจิติลัมเีดยี 

และเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส ์ไปจนถงึการใหบ้รกิารการจดัซือ้ระดบัสากล ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั บรษิทั ฮติาช ิ

เอเชยี จ ากดั กรุณาเยีย่มชม http://www.hitachi.com.sg.  

 
เก่ียวกบั บริษทั ฮิตาชิ  จ ากดั   

บรษิทั ฮติาช ิจ ากดั  (NYSE: HIT / TSE: 6501) ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 

เป็นผูน้ าทางดา้นเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสร์ะดบัโลก ดว้ยจ านวนพนกังานประมาณ 360,000 คนทัว่โลก ในปีงบประมาณ 

2552 (สิน้สดุวนัที ่ 31 มนีาคม 2553) มรีายรบัสทุธิ ที ่ 8,968 พนัลา้นเยน ($96.4 พนัลา้น ) 

ฮติาชจิะมุ่งเน้นพฒันาธุรกจิทีเ่ป็นนวตักรรมเพื่อสงัคม รวมถงึ ขอ้มลูและระบบโทรคมนาคม พลงังาน สิง่แวดลอ้ม 

อุตสาหกรรม คมนาคม สงัคมและชวีติเมอืง รวมไปถงึวสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องมอื ทีส่นบัสนุนสิง่เหล่านี้ 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั บรษิทั ฮติาช ิจ ากดั กรุณาเยีย่มชม  http://www.hitachi.com. 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมกรณุาติดต่อ:  
 ประเทศไทย: ฤทยัวรรณ ศลิปาจารย ์ สงิคโปร:์      อเดลนี เซยีว 
 เวเบอร ์แชนดว์คิ ประเทศไทย  บรษิทั ฮติาช ิเอเชยี จ ากดั 
 02 343 6067, 086 900 3990  +65.6231-2277 
 Ruthaiwan@webershandwick.com  ccd@has.hitachi.com.sg 
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