YES NEWS

December 2016

Youth Exchange Scholarship Newsletter

สวัสดีค่ะ
ฉบับก่อนหน้านี้ได้ทิ้งท้ายไว้ถึงจะสร้างเพื่อนอย่างไรดี ตอนนี้ก็เปิ ดเทอมแล้วด้วย ถ้างัน้
เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสร้างเพื่อนใหม่อย่างไรดี
เริ่มด้วย ขจัดความเขินอายทิ้งไป ทาตัวให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องกลัวว่าจะทาอะไรเปิ่ น ๆ
ออกไป เป็นตัวของตัวเองให้เขาเห็นนี่แหละ จริงใจสุด ๆ แล้ว
เริ่มทาความรู ้จักจากกลุ่มเล็ก ๆ เช่ นลองทาความรู ้จักกับเพื่อนของเพื่อน หากคุณสนิท
กับเพื่อนคนนัน้ แล้ว คุณก็มีโอกาสจะเข้ากันได้กับเพื่อนของเขามากขึ้น นั่นก็คือเลิกเก็บตัวและ
ออกไปเปิ ดหูเปิ ดตาบ้าง หากคุณเป็นคนประเภทที่ชอบเก็บตัว เพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ค่อยจะไป
เพราะอย่างนี้คุณจึงไม่คุ้นชิ นกับสถานการณ์ท่ีต้องเจอคนใหม่ ๆ นั่นเอง คุณจะมีเพื่อนใหม่
ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เลิกเก็บตัว
รู ้จักคนกลุ่มใหญ่ขึ้น หากคุณเริ่มปรับตัวได้ในการผู กมิตรเพื่อนใหม่จากกลุ่มเล็ก ๆ แล้ว
คราวนี้ขยับขยายเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นคงไม่ใช่ เรื่องยาก เช่ นการออกค่าย, เป็นอาสาสมัครตาม
โครงการต่าง ๆ หรือจะลองผู กมิตรกับผู ้คนจากสังคมออนไลน์ต่าง ๆ แม้จะไม่ได้เห็นหน้า
ไม่ได้เจอกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นเพื่อนกันไม่ได้น่นี า
ทาตัวเป็นฝ่ ายแรกที่เริ่มสนทนา ในยามที่คนไม่คุ้นหน้าต้องมาเจอกันหากอีกฝ่ ายยังไม่มีที
ท่าจะเอื้อนเอ่ยอะไรออกมา อย่ารอช้าที่ตัวคุณเองจะเป็นฝ่ ายเอ่ยคาทักทายที่เป็นมิตร พร้อม
ทัง้ แนะนาตัวเองออกดไปก่อน แล้วจึงเว้นช่ วงให้ฝ่ายตรงข้ามโต้ตอบกลับมาบ้าง จากนัน้ บท
สนทนาอื่น ๆ ก็จะค่อย ๆ ไหลตามมาเอง
เปิ ดใจ การจะรู ้จักใครสักคนถ้าเราไม่เปิ ดใจก็ยากที่จะชนะใจ อย่ากาหนดขอบเขตว่า
ต้องการจะรู ้จักแต่คนที่มีพื้นเพความสนใจ หรือรสนิยมใกล้เคียงกันเท่านัน้ บางครัง้ คนที่ต่าง
ที่มาต่างความสนใจ รสนิยมต่างกัน ก็กลับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อย่างไม่น่าเชื่ อ
เรียนรู ้เรื่องราวของเพื่อนใหม่ คุณดูสักนิด คุณอาจแลกเปลี่ยนทาความรู ้จักกันด้วย
คาถามอย่าง... เรียนที่ไหน, เล่นกีฬาหรือเปล่า, งานอดิเรกอะไร, ชอบดูหนังแนวไหน ฯลฯ
ลองใช้คาถามเหล่านี้เป็นแนวทางที่จะทาความรู ้จักเพื่อนใหม่ของคุณดูนะคะ
สัมพันธ์กันอย่างจริงใจ ควรพู ดหรือทา ในสิ่งที่คุณอยากทา ไม่ใช่ ส่ิงที่คุณต้องทา
ปฏิบัติต่ออีกฝ่ าย อย่างที่อยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา แสดงความจริงใจของคุณต่อฝ่ ายตรง
ข้าม เพียงเท่านี้คุณก็จะดึงดูดให้คนมาปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงใจเช่ นเดียวกัน
เป็นตัวของตัวเอง
อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือสร้างบุ คลิกใหม่เพื่อผู กมิตร
เพราะนั่นไม่ใช่ ตัวคุณเลยในครัง้ แรกที่รู้จักกันมักเป็นวันที่อีกฝ่ ายจดจาคุณในบุ คลิกแบบนัน้
ไว้ฝังใจ และก็จะคิดว่ารู ้จักคุณที่เป็นแบบนัน้
ให้ความช่ วยเหลือเมือเพื่อนต้องการด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลตอบแทน ช่ วยด้วยใจที่
คุณอยากช่ วย ไม่ใช่ ด้วยความรู ้สึกว่าควรจะช่ วย และติดต่อกันอย่าให้ห่างหาย
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แนะนำโรงเรียนสำหรับผูท้ ตี่ อ้ งกำรศึกษำต่อประเทศนิวซีแลนด์
King's High School is a state boys' secondary school of
just over 1000 students, situated in South Dunedin. King's
High School was established in 1936. The school offers an
excellent academic education with associated strengths in
both cultural and sporting activities. The academic, cultural
and sporting achievements of the students are nurtured by an
able and dedicated staff who believe in the young men at
King's and work collectively to ensure they reach their potential.
http://www.kingshigh.school.nz/

Botany Downs Secondary College is a co-educational state
school for Years 9 to 13 (age 13 to 18 years) with over 1800
students and 150 staff. Opened in 2004, we have a modern
learning environment to support 21st century competencies.
Our College is founded on the whanau concept, with six
"schools within a school" providing for the pastoral care needs
of learners.
Postal Address
575 Chapel Road
Howick,
Auckland 2016
New Zealand
http://www.bdsc.school.nz/

ESOL (English for Speakers of other Languages)
The ESOL Department provides a range of English language
support programmes for over 250 students at Burnside. After
pre-entry English language testing, new students are placed in
any one of a number of programmes from an Intensive class
which provides maximum language support at foundation level, to National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
classes. The teachers in the Department have trained and
specialized in the teaching of ESOL. Within their courses, they
also offer support for ESOL students in mainstream subjects.
Burnside High School, International Department
Greers Road, PO Box 29677,
Christchurch 8540, New Zealand
http://www.burnside.school.nz/

St Hilda’s is One of the Top Secondary Schools for Girls.
We are committed to ensuring a positive, optimum learning
experience for every student. All who choose St Hilda’s can be
assured of a world of opportunity, positive relationships and
exciting, challenging learning experiences which are firmly
grounded in Christian values.
St Hilda’s Collegiate School
2 Cobden Street,
Dunedin 9016, New Zealand
http://www.shcs.school.nz/
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โครงกำรทุนระดับมหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำ U&C Scholarship
โครงการทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี และ ปริญญาโท เป็นการสรรหาทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยก้าวสู่ระบบการศึกษาทีม่ มี าตรฐาน ได้รบั
การยอมรับจากทั่วโลก เพิม่ พูนทักษะทางภาษาและสร้างภูมคิ มุ้ กันการใช้ชวี ติ ก่อนจะเข้าสู่วยั ทางาน
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รบั ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 9 มหาวิทยาลัย สามารถ
เลือกเรียนในสาขาทีส่ นใจ ค่าโครงการรวมค่าธรรมเนียม 30 หน่วยกิต / ค่าประกันสุขภาพ / ค่าหอพัก /
ค่าอาหาร 2 มื้อต่อวัน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ค่าใช้จ่ายเริม่ ต้นที่ 12,000 USD
ต่อปีการศึกษา (ประมาณ 430,000 บาท ทังนี้ขนึ้ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ น)
การสมัครผ่านโครงการจะช่วยลดขัน้ ตอนในการสมัคร ผูส้ มัครสามารถเลือกทุนในหลากหลาย
สาขา ค่าใช้จา่ ยถูกกว่าสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย และการันตีผลตอบรับ 100%
คุณสมบัติ นักศึกษาปริญญาตรี
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี (อาจจะโอนหน่วยกิตได้บางส่วน)
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ต้องการเรียนเพิม่ ในสาขาอืน่
4. เกรดเฉลีย่ 2.5 ขึน้ ไป (หากต่ากว่าอาจมีผลต่อการเลือกของมหาวิทยาลัย)
5. สือ่ สารภาษาอังกฤษได้ กรณีมผี ลสอบ TOEFL หรือ IELT จะทาให้การตอบรับง่ายขึน้
6. เป็นผูท้ ี่พร้อมเปิดโลกกว้าง สามารถใช้ชีวติ ร่วมกับผู้อนื่ ในต่างประเทศได้
คุณสมบัติ นักศึกษาปริญญาโท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลีย่ 3.00 ขึน้ ไป
ระยะเวลาโครงการ
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท 2 ปี
กาหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ
- Fall Semester (สิงหาคม - ธันวาคม) รับสมัครภายในวันที่ 10 พฤษภาคม
- Spring Semester (มกราคม - พฤษภาคม) รับสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม
*กรณีได้รบั ทุนจากโครงการแล้วสามารถตอบรับทุนภายใน 1 ปีเท่านัน้
ขัน้ ตอนการสมัคร
1. ส่งใบสมัคร / สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
2. ลงทะเบียน จัดทาเอกสาร Application พร้อมเอกสารประกอบ
3. รอการตอบรับ Scholarship Report (ตามความสามารถของผูส้ มัคร)
4. ผูส้ มัครเลือก 2 มหาวิทยาลัย ภายใน 10 วัน หลังจากได้รบั Scholarship Report
5. รอผลตอบรับจากมหาวิทยาลัย
6. ขอวีซ่า / เตรียมตัวเดินทาง
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