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English & Fun Camp รุ่น 33
“ ป่ าคือชีวติ 2 ”

English & Fun Camp ถู ก พั ฒ นาจนเป็ น English & Fun Camp ที่ ส มบู ร ณ์ ในแบบฉบั บ เฉพาะตั ว ของ
โครงการอีซีอี. ไม่เหมือนใคร การคิดค้นรูปแบบของตนเองขึน้ มาได้ ย่อมมาจากความตัง้ ใจและประสบการณ์ในทาง
ปฏิบัติท่ี ช่ าํ ชองจึงก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญขึน้ มา English & Fun Camp ได้มีการพัฒ นาการสอนภาษาอังกฤษที่
เรียกว่า Sudden – get learning (SGL) เป็ นการเรียนการสอนที่ทาํ ให้ ผูเ้ รียนจําได้ พูดได้ ฟั งออก ในห้องเรียนทันที
โดยใช้ Acting ประกอบความเข้าใจของผูเ้ รียน ซึ่งเหมาะกับผูท้ ่ีคิดว่าตนเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ และผูท้ ่ีไม่ค่อยสนใจ
ภาษาอังกฤษ SGL คิดค้นโดยทีม งานอีซีอี. และประสบความสําเร็จอย่างยิ่ งใน Camp ที่ ผ่านมา และในแคมป์
ครัง้ ที่ 33 นี ้ SGL จะพัฒนาไปอีกขัน้ หนึ่งโดยนําการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง ประกอบ Acting เพิ่มเข้ามา จะทํา
ให้ผเู้ รียนสนุกกับการเรียนยิ่งขึน้ เหมาะกับผูท้ ่ีเก่งและชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว วิธีนีจ้ ะเป็ นพืน้ ฐานให้เยาวชนสนใจ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ ในส่วนของกิจกรรม ทีมงานอีซีอี.ได้คิดค้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเยาวชน
ในการใช้อวัยวะของร่างกาย การเตรียมทักษะของประสาทสัมผัสให้รูจ้ ักการระมัดระวังอันตราย การวางแผน รู จ้ ัก
ทํางานเป็ นทีม และการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ร่างกายและที่สาํ คัญทุกกิจกรรมล้วนเป็ นกิจกรรมที่พฒ
ั นา E.Q.
ทัง้ สิน้ การพัฒนา E.Q. ไม่อาจทําได้ในห้องเรียน ได้แต่พัฒนา จากประสบการณ์จริงเท่านัน้ ความฉลาดอาจมาจาก
คุณ ภาพสมองและเรียนรู ก้ ัน ได้ แต่ “ความเฉลี ย ว” จะได้ม าจากประสบการณ์ และการฝึ กฝนเท่ านั้น EFC. มี
กิ จกรรมไม่ ซ าํ้ แบบ ดังนั้น หลายคนไปแล้วไปอีกก็ยังไม่เบื่ อ แม้แคมป์ ล่าสุดได้ผ่านไปแล้วแต่ความผูกผัน ความ
สนุกสนาน เสียงหัวเราะ และมิตรภาพระหว่างสมาชิกแคมป์ และผูด้ แู ลยังชัดเจนในความทรงจําไม่ลืมเลือน ผูด้ แู ลกับ
สมาชิกหลายคนยังติดต่อกันอยู่แม้อายุต่างกัน นั่นย่อมแสดงถึงความสําเร็จที่ไม่อาจหาได้จากแคมป์ อื่น
ทุ ก วัน นี ้เยาวชนไทยถู ก ระบบการศึ ก ษาบัง คับ ให้เรีย นอย่ า งหนัก โดยเฉพาะการเรี ย นจากตํา รานั บ วั น
ความเครียดในวัยรุ ่นวัยเรียนมากขึน้ ทุกวันนีเ้ ด็กถูกคาดหมายให้เรียนรู จ้ นเกินวัยของตนโดยเฉพาะเด็กในกรุ งเทพฯ
และในเมืองใหญ่จะหมดโอกาสพัฒนาประสบการณ์ตามความเหมาะสมของวัย เช่น การละเล่นต่างๆ แบบไทย ๆ ไม่มี
โอกาสเรียนรู ธ้ รรมชาติ แต่หันไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ท่ีทาํ ให้เพิ่มความเครียดและทําลายสุขภาพ เช่น สายตาเสื่อม
สมาธิสนั้ และแย่ท่ีสุด ที่ประเทศญี่ ปุ่นได้พบว่าเด็กๆที่ชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ สมองส่วนภาครับภาพจะพัฒนาไป
มากเพื่อตอบสนองเกมส์ จนทําให้สมองเด็กแยกไม่ออกระหว่างโลกแห่งความจริง กับโลกของคอมพิวเตอร์ ในอเมริกาก็
มีปัญหานี ้ เด็กเอาปื นยิงเพื่อนนักเรียนตายจํานวนมากโดยไม่มีสาเหตุบ่อยๆ ปั ญหาเหล่านีล้ ว้ นมาจากเด็กถูกพัฒนา
ผิดจากธรรมชาติ การไม่ ได้พัฒ นาไปตามวัยของเด็ กย่อมมีผ ลต่อบุคลิกภาพและจิตใจของเด็ก จนบางคนตกอยู่ใน
สภาพสุขภาพจิตเสียดังกล่าว ในประเทศที่พฒ
ั นาทางการศึกษาแล้วจะไม่ให้เยาวชนเรียนอย่างหนัก แต่จะเรียนสบายๆ
ฝึ กให้รูจ้ ักคิดและเน้นให้เยาวชนเล่นกีฬาทํากิจกรรมตามวัฒนธรรมพืน้ บ้านของเขาไปพร้อม ๆ กับฝึ กให้เยาวชนรู จ้ ัก
ช่วยเหลือตนเองและมีวินยั วันนีเ้ ส้นทางการศึกษาของประเทศไทยกําลังมุ่งให้เด็กประสบความสําเร็จในเชิงวัตถุ ยิ่งกว่า
คุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ท่านจะยอมให้บุตรหลานของท่านเป็ นเช่นนีห้ รือ ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผูย้ ิ่งใหญ่ ใน
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ความสําเร็จ เชิ ง วัต ถุ ยัง เตื อ นว่ า “ Try not to be a man of success, but rather try to become a man of value ”
อย่าพยายามเป็ นมนุษย์ท่มี ่งุ แต่ความสําเร็จ แต่ให้เป็ นมนุษย์ท่มี ีคณ
ุ ค่าด้วย”
โครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นโครงการคนรุน่ ใหม่ท่ีอยากเห็นเยาวชนไทยมีพฒ
ั นาการ
และความคิดความสามารถเท่าเทียมนานาประเทศ พยายามจัดกิจกรรมให้เยาวชนไทยมีโอกาสอย่างทั่วถึง ที่จะ
เรียนรูโ้ ลกกว้าง ภาษา วัฒนธรรมและในครัง้ นีโ้ ครงการฯ ได้นาํ ภาษาอังกฤษ กีฬา และการพักผ่อนมารวมกันจัดเป็ น
English & Fun Camp รุ่นที่ 33 แบบสบายๆ ขึน้ ทีเ่ ขาใหญ่ อําเภอปากช่อง โดยมีหลักการว่าการส่งเสริมให้
เยาวชนสนใจเรียนภาษาอังกฤษจะทําให้เยาวชนปรับตัวเข้าสูร่ ะบบสากลได้ และควรชดเชยความเครียดของเยาวชนที่
เกิดจากการเรียนด้วยการพักผ่อน ได้เพื่อนใหม่ และทํากิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ สนุกสนานระหว่างปิ ดภาคเรียน
ท่ามกลางธรรมชาติ อากาศดี และได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ที่เน้นสร้างเยาวชนให้รูจ้ กั คุณค่าของความเป็ นมนุษย์
และในครัง้ นีจ้ ดั ใน Concept “ป่ า คือ ชีวิต” ได้เรียนรูช้ ีวิตสัตว์ในป่ าจริงๆในกิจกรรม “ส่องสัตว์เขาใหญ่”
English & Fun Camp ดูแลโดยทีมงานอีซีอี.ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในต่างประเทศมานาน จึง
ต้องการมอบกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ ให้กบั เยาวชนไทยที่ยงั ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศเพื่อเตรียมตัว
ก้าวสูว่ ยั ที่ดแู ลตัวเองได้ “เยาวชนจะพัฒนาอีคิวได้ก็โดยการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติในความจริง”
สาระของแคมป์
ระยะเวลา
วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2562
สถานที่ เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง
การเดินทาง
พร้อมกันที่สาํ นักงาน อีซีอ.ี วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 7.00 น.
กลับถึงสํานักงาน อีซีอี. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 19.30 น.
ผูบ้ ริหารโครงการ
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อาสาสมัคร
เยาวชน อีซีอ.ี ที่เคยผ่านโครงการอีซีอี. ในต่างประเทศ
กิจกรรมประกอบด้วย
• การฝึ กพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และมีพ่เี ลีย้ งเป็ นเยาวชนอีซีอ.ี ที่มีประสบการณ์ต่างประเทศ
คอยช่วยเหลือโดยอาศัยกิจกรรมเป็ นสื่อตลอดโครงการฯ ประมาณพี่เลีย้ ง 1 คน ดูแลสมาชิกแคมป์ 3 คน
• ร่วมงาน “ ยุคหิน ปาร์ตี ้ “ แต่งชุดคนป่ า ยุคหิน
• กิจกรรมรอบกองไฟและบาร์บีคิว, Advanced walk rally, English role play, การแสดงสร้างสรรค์ ฯลฯ
• กิจกรรมพัฒนา E.Q. เช่น ศึกอาปาเช่, บุกป่ ามีชีวิต, ฟั งเสียงธรรมชาติ, การละเล่นไทยประยุกต์, ฝึ กร้องเพลง,
เกมส์ลา่ สัตว์, วาดรู ป, surprise running, ดูดาว ฯลฯ
• ฝึ กการทําสมาธิเบือ้ งต้น และทัศนศึกษา
• ห้องพักปรับอากาศและมีอปุ กรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ปลอดภัย
• สาธิตกีฬาสากลเบือ้ งต้น (กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อประโยชน์สงู สุดของสมาชิกแคมป์ )
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. เยาวชนอายุระหว่าง 7 – 15 ปี มีความรูพ้ นื ้ ฐานภาษาอังกฤษบ้าง
2. สุขภาพแข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อย ( หากมีโรคประจําตัวหรือสิ่งที่ควรระวังเป็ นพิเศษโปรดแจ้งให้
โครงการฯ ทราบด้วย )
3. ผูป้ กครองสามารถมาส่ง – รับตามเวลาที่กาํ หนด
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ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 7,900 บาท 
หมายเหตุ ราคานีร้ วมค่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พกั กิจกรรม ยานพาหนะขนส่ง และอุปกรณ์ท่จี าํ เป็ น
การสมัคร
1. ขอรับใบสมัครและสมัครโดยตรงที่สาํ นักงานอีซีอี.
หรือจากเว็บไซต์
2. สมัครทางไปรษณียโ์ ดยกรอกใบสมัคร และส่ง
พร้อมธนาณัติในนาม น.ส.สื่อกัญญา เหมวิมล
ไปรษณียป์ ลายทาง สามเสนใน 10400

เอกสารการสมัคร
1. รู ปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป
2. สําเนาใบแจ้งผลการเรียนเทอมที่ผ่านมา
3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 7,900 บาท
มัดจํา : ชําระในวันสมัคร 2,500 บาท (ไม่คืนถ้าไม่เดินทาง)
ชําระส่วนทีเ่ หลือ : 5,400 บาท ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

ปิ ดรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2562 หรือเมื่อเต็มจํานวน
สนใจสอบถาม หรือสมัครได้ทโี่ ครงการเยาวชนอีซีอ.ี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
43 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/25 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 690 – 0375–7 โทรสาร (02) 691 – 5199
http://www.ecethailand.com

 รับจํานวน 40 คน เท่านัน้ 
วันทําการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

