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สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นต้องของแสดงความดีใจกับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ ่น 23/30 ที่ได้รับ Placement
กันครบทุกคน เร็วบ้าง ช้าบ้างคละกันไป ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้น่ิงดูดายช่ วยประสานช่ วย
ติดตามจนประสพความสาเร็จด้วยดี ต้องขอปรบมือดังๆ ให้อีกครัง้
ฉบับนี้ก็ออกช่ วงปิ ดภาคเรียนพอดี น้อง ๆ เริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นเราลองมาสารวจตัวเรา
เองดูไหมว่า จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้อย่างไร
แรกสุดไม่ต้องคิดให้มากเรื่องเพราะนั่นคือภาษานั่นเอง เพราะหากไม่รู้ภาษาก็คงหาทาง
ไปไม่ได้แน่นอน (555) ยิ่งในกลุ่มประเทศภาษาที่สาม นักเรียนต้องมีพื้นฐานภาษาประจาชาติ
ขอประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการในระดับที่สามารถสื่อสารได้ (พู ด-อ่าน-เขียน) บางประเทศ
อาจมีการวัดระดับภาษาก่อนที่จะอนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ
(การสัมภาษณ์ฝ่านระบบ
ออนไลน์) หรือต้องมีผลการเรียนในรายวิชาภาษานัน้ ๆ จากโรงเรียน หรือประกาศนียบัตร
รับรองจากสถาบันสอนภาษา หรือประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมที่เปิ ดสอนภาษา ทัง้ นี้
ตัวนักเรียนเองต้องมีความรู ้ความสามารถจริงตามที่เรียนมาด้วย
เฮ้อ! ข้อแรกก็รู้สึกเหนื่อย ต้องฟุ ต ฟิ ต ฟอ ไฟ กับใครดีเอ่ย เพื่อนๆ ที่โรงเรียน แม่ค้า
ที่ตลาด หรือคนในครอบครัวดี เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะหากไม่รู้จะคุยกับใครสารวจดูในบ้านมี
กระจกบานใหญ่ ๆ สักบานหรือไม่หากมีขอแม่ ยกเข้าใว้ในห้องเลยจ้า ทีนี้คงรู ้แล้วนะว่าจะ
คุยกับใคร ทาให้ต่อเนื่องตัง้ แต่ต่นื นอน ยันเข้านอน ไม่เกิน 1 เดือนรับรองได้ว่ากล้าที่จะพู ด
มากขึ้นอย่างแน่นอน หลังจากนี้ก็หาทางพัฒนาต่อด้วยการฟั งเพลง ดูภาพยนต์ ดูซีรีย์
ต้องเสียงในฟิ ล์มเท่านัน้ ช่ วงแรกอาจมี ซับไตเติล (ต้องภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) พอนานขึ้นไม่
ต้องแล้วจ้าฟั งสดเลย ในระยะนี้หาเวลาว่างไปเที่ยววัดพระแก้ว หรือโซนเกาะรัตนโกสินทร์
(เพราะเป็นจุ ดรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) อย่าลืมขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปด้วย
นะจ๊ะ เมื่อไปถึงลาดับแรกเข้านมัสการสิ่งศักดิ์ให้เรียนร้อยเสียก่อนจากนัน้ .. จากนัน้ ฮ่า ฮ่า
เอาไงดี เอ! จุ โจมแบบไหนดี จะเข้าไปทักเลยก็กระไรอยู ่ เอาเป็นว่ารอติดตามเทคนิคการสร้าง
เพื่อนหรือ Make friend ในฉบันหน้านะคะ
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แนะนำกำรศึกษำต่อประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรกำรเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ (ตอน-2)
นักเรียนจะได้เรียนชั้นไหน?
นิวซี แลนด์จะพิจารณาให้นักเรียนเข้าเรียนตามอายุ เป็นหลัก พร้อม
กับดูผลการเรียนที่ผ่านมา เช่ น อายุ 14 ก็ได้ขึ้น Year 10 (เทียบเท่า
ม. 4 ของไทย) อายุ 15 เข้า Year 11 (เทียบเท่า ม. 5) ทัง้ นี้โรงเรียนจะ
ดูความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย
หากภาษายังไม่
พร้อม ก็จะต้องเรียนภาษาเป็นหลักควบคู่ไปกับบางรายวิชาที่ไม่ต้องใช้
ภาษามากนัก เช่ น พละ เลข ดนตรี เป็นต้น เมื่อภาษาเริ่มดีขึ้น ก็ค่อย
ปรับเรียนวิชาหลักมากขึ้น
*** หากนักเรียนเรียนถึง Year 13 ที่นิวซี แลนด์นักเรียนจะสามารถเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยที่น่นั อีกเพียงแค่ 3 ปี แต่นักเรียนต้องมีการวางแผน
รายวิชาที่เรียนเป็นอย่างดีตั้งแต่ Year 10
ควรเลือกเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่?
จากฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึงถึงระบบการศึกษาของนิวซี แลนด์ ที่
เรียนกว่า National Certificate of Educational Achievement
(NCEA) ซึ่ งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่งประเทศ เพราะฉะนัน้ ผู ้ปกครอง
ต้องช่ วยประเมินว่านักเรียนจะเหมาะสมในการอาศัยอยู ่ในเมืองเล็ก หรือ
เมืองใหญ่ ข้อแตกต่างก็คือ เมืองใหญ่ คนมากความใกล้ชิดระหว่าง
ผู ้คนจะน้อยกว่าเมืองเล็ก ค่าใช้จ่ายในเมืองเล็กจะถูกกว่า นักเรียนมี
สมาธิมากกว่าเนื่องจากไม่มีส่งิ เร้า หรือสิ่งยั่วยุ มากเกินไป อย่างไรก็

ตาม นักเรียนบางคนก็ชอบที่จะอยู ่เมืองใหญ่ เพียงแต่ผู้ปกครองอาจ
พิจารณาโรงเรียนที่ไม่ได้ตงั้ อยู ่ในตัวเมืองเสียทีเดียว อาจเป็นโรงเรียนที่
ตัง้ อยู ่ในย่านใดย่านหนึ่ง ที่อยู ่นอกใจกลางเมืองออกมา

ควรเลือกเป็นโรงเรียนชาย/หญิงล้วน หรือสหศึกษา?
ขึ้นอยู ่กับความประสงค์ของนักเรียนและผู ้ปกครอง อย่างไรก็ตามมี
รายงานการวิจัยที่ยืนยันว่า นักเรียนในโรงเรียนเพศเดียวกันมีผลการ
เรียนที่ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนสหศึกษา เนื่องจากไม่มีการรบกวนจาก
เพศตรงข้าม
อย่างไรในด้านพัฒนาการทางสังคมแล้วนักเรียนใน
โรงเรียนสหศึกษาจะมีมากกว่า
งบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี การศึกษา?
โดยปกติจะเปลี่ยนแปลงไม่มากขึ้นอยู ่กับอัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชี พ
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทาให้วางแผนในการจัดการค่าใช้จ่ายได้
ง่าย และเห็นผลสาฤทธิ์ทางการศึกษาในอนาคต
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โครงกำรแลกเปลีย่ น YES เปิดรับสมัครทุนสมทบ รุน่ 31 แล้ววันนี้
ขัน้ ตอนในการเข้าร่วมโครงการ
สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน
YES พร้อมรับผลสอบทันที
ส่งในสมัครลงทะเบียนพร้อมผลการเรียน 3 ปี
ย้อนหลังและลงทะเบียน 25,000 บาท
YES ยืนยันประเทศในการเข้าร่วมโครงการ/รับ
เอกสาร Application ดาเนินการภายใน 3
สัปดาห์
กาหนดการเข้าร่วมโครงการ
ร่วม YES Camp 3 วัน 2 คืน ในเดือน
มกราคม 2560
ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ตามกาหนด
ของแต่ละประเทศ (เมษายน - พฤษภาคม 2560)
ปฐมนิเทศก่อนเดินทางเดือนมิถุนายน 2560
เดินทางตามกาหนดการ
เดือนเมษายน,
สิงหาคม - ตุลาคม 2560 (มีเจ้าหน้าที่จัดส่งที่
สนามบิน)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี การศึกษา (ประมาณ 8 - 10 เดือน)
ประเทศทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ คือ อเมริกา กลุ่ม 3, กลุ่ม 4,
นิวซี แลนด์ และแอฟริกาใต้

คุณสมบัติผู้สมัคร
กาลังศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 - 6
ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
อายุ 15 ปี บริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 และไม่เกิน 18 ปี ครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1
สิงหาคม 2560
นักเรียนที่ศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6
สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะแอฟริกา
ใต้ เท่านัน้
มีความประพฤติดี ทัศนคติทีดี มีความรับผิด
ชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู ้อ่ืนได้เป็นอย่างดี
สุขภาพร่างกายสมบู รณ์ แข็งแรง ไม่มีโรค
ประจาตัวหรือโรคอื่น ๆ
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