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ที่ IYF 22102 
               วันที่ 3 กันยายน 2565 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp  
เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ส าเนาเรียน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ 

2) รายละเอียดและใบเสนอโครงการ  
3) แบบตอบรับการเข้าร่วม 

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship - IYF) ก่อต้ังข้ึนในฐานะองค์กรที่มิได้มุ่งหวังผลก าไรเมื่อ
ปี พ.ศ.2544 โดยมีพ้ืนฐานจากความเป็นคริสเตียน ในสาธารณรัฐเกาหลีและมีสาขาในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเยาวชนให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน เน่ืองด้วยปัญหาเยาวชน อาทิ การติดยาเสพติด การพนัน 
เกมและอินเตอร์เน็ต ขาดความใส่ใจในการศึกษา ขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนในอนาคต IYF ได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมระดับนานาชาติ อาทิ IYF World Camp โครงการอาสาสมคัรต่างประเทศ (Good 
News Corps) , Education Leaders Forum, Healing Mind, Mind Lecture, Language Academy เป็นต้น  

 

 ในปีน้ี IYF ประจ าประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก IYF แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2022 IYF World เป็นเวลา 3 
วัน ซึ่งจะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (3 วัน 2 คืน) โดยได้รวบรวมนักศึกษาทั้งไทย
และต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ยูเครน จ านวนกว่า 3,000 คน  
 

 ผ่านทางค่ายครั้งน้ีผู้เข้าร่วมมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
 

• ได้เรียนรู้การเรียนภาษาด้วยจิตใจและทักษะการใช้ชีวิต Soft Skills             

• ได้เปิดโลกทัศน์สากล มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกผ่านทางนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ 
พร้อมรับชมนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ หรือ Culture Exhibition ( Explore the World in a Day )   

• ได้เข้าร่วม Academy หรือทักษะนอกห้องเรียน อาทิ เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การผลิตสื่อดนตรี การพากย์เสียง 
Yamaha Vocal Camp เส้นทางการเป็นนักการทูต และอื่นๆ อีกมากมาย 

• ได้พัฒนาจิตใจและเรียนรู้ Mindset ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจให้มีความความหวังและความสุข ผ่านการฟังบรรยาย
เรื่องโลกของจิตใจ (Mind Education) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาเยาวชนระดับโลก 
ทาง IYF จึงขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐานทางภาษาหรือ

ความสามารถพิเศษ ผ่านทางการเข้าร่วมโครงการ IYF เชื่อว่าเยาวชนเหล่าน้ีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจในการใช้
ชีวิต โดย IYF ยินดีมอบส่วนลดค่าลงทะเบียนจากเดิม 2,000 บาท เหลือเพียง 900 บาท/คน เพื่อฝึกจิตใจสู่ผู้น าในอนาคต พร้อม
เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น 

IYF หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาเยาวชนไทยร่วมกับท่านและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                      
                                                                   ดร. (กิตติมศักด์ิ) ฮัก เชิล คิม 

             ผู้ก่อต้ังมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจ าประเทศไทย 
ติดต่อประสานงาน: นางวริษฐา พันธ์มา โทร. 087-331-9301 หรือ นางสาวอาภาศิริ ประดับศรี   โทร. 092-437-2201   

Email: 2022iyfworldcamp@gmail.com 

รายละเอียดโครงการ วิดีโอแนะน าโครงการ 

mailto:2022iyfworldcamp@gmail.com
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ใบเสนอโครงการ 
ชื่อโครงการ               2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture) 
ผู้ด าเนินงาน       มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทย 
หลักการและเหตุผล  
 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ จนก่อให้เกิด
ภาวะความเครียด วิตกกังวล และโดดเด่ียว การเข้าร่วมโครงการ ช่วยเปิดโลกกว้าง สร้างพลังในการเอาชนะปัญหา ท าให้มีความสุขได้ไม่
ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ค่ายภาษาของ IYF ไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่สนุกสนานเท่าน้ัน แต่ยังให้เยาวชนทิ้งความ
กลัวที่จะสื่อสาร ก้าวข้ามขีดจ ากัดของตนเอง และจะพบว่าการพูดภาษาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  
IYF World Camp จึงเปรียบเสมือนสถานที่แลกเปลี่ยนจิตใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มาพบกัน มหาวิทยาลัยอาจสอนได้ 
ในเรื่องความรู้ แต่เยาวชนจ าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจควบคู่ไปด้วย โอกาสที่จะได้ออกจากโลกของตัวเอง สามารถมีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจต่อกระแสสังคมและเปลี่ยนเป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดและรับจิตใจคนอื่นได้  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสร้างเยาวชนให้มีความเป็นผู้น าท่ีมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคม โดยผ่านทางการท ากิจกรรมในแคมป์ ซึ่งเป็นการฝึกฝนทางด้านจิตใจ   
            ให้สามารถก้าวข้ามขีดจ ากัดของตัวเองและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคม 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 

ผู้เข้าร่วม     นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่ 5-6 และนิสิตนักศึกษา 
วันที่จัดกิจกรรม       วันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รายละเอียดกิจกรรม  
•Language Villages  ฝึกภาษาไปกับฐานกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ด้วยจิตใจ  
•Academy     สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากวิทยากรในแต่ละสาขาอาชีพ และสถาบันชั้นน า 
•Performance       การแสดงเต้นวัฒนธรรม การแสดงละครชีวิตจริงของอาสาสมัคร การแสดงวงประสานเสียงระดับโลก  
•Group Meeting     เป็นการแลกเปลี่ยนจิตใจ ประสบการณ์จากอาสาสมัคร IYF    
•Mind Lecture      การบรรยายเรื่องโลกแห่งจิตใจโดยอธิบายถึงสภาพจิตใจและความคิดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาผ่านตัวอย่างและ
เรื่องราวจากพระคัมภีร์ ผู้ฟังจะได้รู้จักจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจนและสามารถแก้ไขปัญหาจิตใจได้อย่างตรงจุด 
•Mind Speech Contest ได้ข้ามขีดจ ากัด ประกวดแข่งขันพูดภาษาต่างๆ “เปลี่ยนความในใจ…ให้กลายเป็นค าพูด”  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. ท้าทายขีดจ ากัดและออกจากกรอบในการเรียนภาษารูปแบบเดิม และได้เรียนรู้ภาษาด้วยจิตใจ 
2. ได้เพ่ือนหลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศ 
3. พัฒนาทักษะทางด้านความสัมพันธ์และการสื่อสารกับคนรอบข้าง (Soft Skill) มีจิตใจที่กว้างข้ึน ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 
4. เรียนรู้ Mindset ทักษะในการแก้ไขปัญหา (AQ) ผ่านทาง Mind Education (หลักสูตรการศึกษาเรื่องจิตใจ) 
5. ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต ผ่านทางการฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียนเชิญมา 
6. ได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าแคมป์ กรณีที่เข้ากิจกรรมครบตามโปรแกรม 
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แบบตอบรับรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมค่าย 2022 IYF World Camp  วันที่  22-24 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  
 

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

3) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

4) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

5) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

6) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

7) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

8) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

9) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

10) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สกุล…....................................................ระดับชั้น.......... 

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

 
 

กรุณาส่งรายชื่อภายทาง Email: 2022iyfworldcamp@gmail.com หรือ Scan Qr Code เพ่ือ
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 (สามารถท าส าเนาได้) 
ติดต่อประสานงาน: นางสาวอาภาศิริ ประดับศรี โทร. 092-437-2201 หรือ นางวริษฐา พันธ์มา 
โทร. 087-331-9301 
สามารถช าระค่าลงทะเบียน 900 บาท/คน   

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หมายเลขบัญชี 281 - 273330 - 4 

ชื่อบัญชี : นางสาวสุภิญญา ธรรมเจริญ และนางสาววริษฐา จิตต์มั่นคง 



 

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ 9 ซอยพหลโยธิน 107 ซอย 2 ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 โทร. 02-101-1367 

 

www.iyfthailand.com 
 

 



 

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ 9 ซอยพหลโยธิน 107 ซอย 2 ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130 โทร. 02-101-1367 

 

www.iyfthailand.com 
 


