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ใบเสนอโครงการ 
ชื่อโครงการ               2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture) 
ผู้ดำเนินงาน       มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทย 
หลักการและเหตุผล  
 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ จนก่อให้เกิด
ภาวะความเครียด วิตกกังวล และโดดเดี่ยว การเข้าร่วมโครงการ ช่วยเปิดโลกกว้าง สร้างพลังในการเอาชนะปัญหา ทำให้มีความสุขได้ไม่
ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ค่ายภาษาของ IYF ไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่สนุกสนานเท่านั้น แต่ยังให้เยาวชนทิ้งความ
กลัวที่จะสื่อสาร ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง และจะพบว่าการพูดภาษาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  
IYF World Camp จึงเปรียบเสมือนสถานท่ีแลกเปลี่ยนจิตใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ัวโลกได้มาพบกัน มหาวิทยาลัยอาจสอนได้ 
ในเรื่องความรู้ แต่เยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจควบคู่ไปด้วย โอกาสที่จะได้ออกจากโลกของตัวเอง สามารถมีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจต่อกระแสสังคมและเปลี่ยนเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดและรับจิตใจคนอ่ืนได้  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคม โดยผ่านทางการทำกิจกรรมในแคมป์ ซึ่งเป็นการฝึกฝนทางด้านจิตใจ   
            ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคม 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนท่ีมีความสนใจ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 

ผู้เข้าร่วม     นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่ 5-6 และนิสิตนักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรม       วันท่ี 15-17 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ IYF Center ศูนย์รังสิต 
รายละเอียดกิจกรรม  
•Language Villages  ฝึกภาษาไปกับฐานกิจกรรมต่างๆ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยจิตใจ  
•Academy     สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวิทยากรในแต่ละสาขาอาชีพ และสถาบันช้ันนำ 
•Performance       การแสดงเต้นวัฒนธรรม การแสดงละครชีวิตจริงของอาสาสมัคร การแสดงวงประสานเสียงระดับโลก  
•Group Meeting     เป็นการแลกเปลี่ยนจิตใจ ประสบการณ์จากอาสาสมัคร IYF    
•Mind Lecture      การบรรยายเรื่องโลกแห่งจิตใจโดยอธิบายถึงสภาพจิตใจและความคิดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาผ่านตัวอย่างและ
เรื่องราวจากพระคัมภีร์ ผู้ฟังจะได้รู้จักจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาจิตใจได้อย่างตรงจุด 
•Mind Speech Contest ได้ข้ามขีดจำกัด ประกวดแข่งขันพูดภาษาต่างๆ “เปลี่ยนความในใจ…ให้กลายเป็นคำพูด”  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ   
1. ท้าทายขีดจำกัดและออกจากกรอบในการเรียนภาษารูปแบบเดิม และได้เรียนรู้ภาษาด้วยจิตใจ 
2. ได้เพื่อนหลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. พัฒนาทักษะทางด้านความสัมพันธ์และการสื่อสารกับคนรอบข้าง (Soft Skill) มีจิตใจท่ีกว้างขึ้น ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 
4. เรียนรู้ Mindset ทักษะในการแก้ไขปัญหา (AQ) ผ่านทาง Mind Education (หลักสูตรการศึกษาเรื่องจิตใจ) 
5. ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ผ่านทางการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียนเชิญมา 
6. ได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าแคมป์ กรณีที่เข้ากิจกรรมครบตามโปรแกรม 
หมายเหตุ 
1. อัตราค่าลงทะเบียน (3 วัน 2 คืน รวมอาหารและที่พัก) 2,000 บาท/คน  
2. กรณีที่สถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คนขึ้นไป  IYF ยินดีสนับสนุนค่าลงทะเบียน เหลือเพียง 1,000 บาท/คน 
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แบบตอบรับการเข้าร่วม 
โครงการค่ายภาษาและพัฒนาจติใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp ( Mindset, Language & Culture ) 

วันท่ี 15-17 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ IYF Center ศูนยร์ังสิต จังหวดัปทุมธาน ี

 

         ยินดีส่งนิสตินักศึกษาเข้าร่วมจำนวน......คน 

            ยินดีให้ตัวแทนจาก IYF ประชาสมัพันธ์โครงการให้แก่นสิิตนักศึกษา 

ไม่สามารถเข้าร่วมได ้

รายชื่อผู้เข้าร่วม มีดังนี ้

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกลุ…....................................................ระดับชั้น.......... 

 สถาบัน….........................................................โทรศัพท์........................................ Line ID................................................ 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกลุ…....................................................ระดับชั้น.......... 

 สถาบัน….........................................................โทรศัพท์........................................ Line ID................................................ 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกลุ…....................................................ระดับชั้น.......... 

 สถาบัน….........................................................โทรศัพท์........................................ Line ID................................................ 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกลุ…....................................................ระดับชั้น.......... 

 สถาบัน….........................................................โทรศัพท์........................................ Line ID................................................ 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกลุ…....................................................ระดับชั้น.......... 

 สถาบัน….........................................................โทรศัพท์........................................ Line ID................................................ 
 

(หมายเหตุ ท่านสามารถทำสำเนาผู้เข้าร่วมเพิ่มได้ตามจำนวนท่ีต้องการ)      หรือสแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

 

 

 

 

สามารถชำระค่าลงทะเบียน 2,000บาท/คน 

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หมายเลขบัญชี 281 - 273330 - 4 

ช่ือบัญชี : นางสาวสุภิญญา ธรรมเจริญ และนางสาววริษฐา จิตตม์ั่นคง 

**สำหรับสถาบันที่ส่งนักเรียนนกัศึกษาเข้าร่วมแคมป์มากกว่า 30 คน เหลือคนละ 1,000 บาท** 

ติดต่อประสานงาน: นางสาวอาภาศิริ ประดับศรี   โทร. 092-437-2201 หรือ นางสาววริษฐา พันธ์มา โทร. 087-331-9301 

กรุณาส่งแบบตอบรับทาง Email: 2022iyfworldcamp@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

  


