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สวัสดีครับ
เดือนพฤษภาคมในประเทศไทยถือเป็นเดือนแรกในการเริ่มต้นการศึกษาใหม่ เปิ ดเทอม
ใหม่สาหรับนักเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติวันที่ 16
พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเปิ ดภาคเรียนใหม่ เป็นวันแรกของนักเรียนใหม่ เข้าโรงเรียน
ใหม่ ขึ้นชั้นใหม่ ย้ายห้องใหม่ และเปลี่ยนครู ท่ปี รึกษาใหม่ ฯลฯ และในเดือนนี้อีกเช่ นกันที่มีวัน
สาคัญทางพุ ทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการถือกาเนิดของศาสนา
พุ ทธ (พระพุ ทธศาสนา) เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู ้ และ
ปรินิพพาน นั่นก็คือวัน “วิสาขบู ชา” นั่นเอง ดังนัน้ พุ ทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสาคัญ
กับ วันวิสาขบู ชา นี้เป็นอย่างยิ่ง

วันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติท่ปี ระชุ ม
กาหนดให้วันวิสาขบู ชาเป็นวันสาคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคาเรียกของ
ชาวศรีลังกา ผู ้ท่ยี ่นื เรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กาหนดให้วันวิสาขบู ชานี้ถือเป็น
วันหยุ ดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทัง้ นี้ก็เพื่อให้ชาวพุ ทธทั่วโลกได้มีโอกาสบาเพ็ญ
บุ ญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู ้ และปรินิพพาน ของพระบรมศาสดา

คำว่ำ วิสำขบูชำ ย่อมำจำกคำว่ำ "วิ
สำขปุรณมีบูชำ" แปลว่ำ "กำรบูชำในวัน
เพ็ญเดือนวิสำขะ" ดังนั้น วิสำขบูชำ จึง
หมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญเดือน 6

โดยการที่สหประชาชาติได้กาหนดให้วันวิสาขบู ชาเป็นวันสาคัญของโลกนัน้ ได้ให้เหตุผล
ไว้ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าทรงเป็นมหาบุ รุษผู ้ให้ความเมตตาต่อหมู ่มวลมนุษย์
เปิ ดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุ ทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่
จาเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุ ทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทน

วันวิสำขบูชำ ตรงกับวันขึ้น 15 คำ
เดือน 6 ตำมปฏิทินจันทรคติของไทย ซึง
มักจะตรงกับเดือนพฤษภำคม หรือ
มิถุนำยน แต่ถ้ำปีใดมีอธิกมำส คือ มี
เดือน 8 สองหน ก็เลือนไปเป็นวันขึ้น 15
คำ กลำงเดือน 7 หรือรำวเดือนมิถุนำยน

วันวิสาขบู ชา นับว่าเป็นวันที่มีความสาคัญสาหรับพุ ทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการ
ทาพิธีพุทธบู ชาเพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปั ญญาธิคุณ และพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ อีกทัง้ เพื่อเป็นการ
ราลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทงั้ 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนาหลักธรรม
คาสั่งสอนของพระพุ ทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดารงชี วิต
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รับสมัครสอบชิงทุนฟรี นักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 32 ปี 2018/2019
โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
อายุระหว่าง 15 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง) ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วย
ประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา
แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาล
หรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัว
อุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมา
เรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน
ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ High School
ระหว่างมัธยม 4 – 6 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบใน
เมืองไทย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณา
ลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ เช่น อังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่
ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่
ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร
การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัว ให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตก
ต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง และ
โอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษา และทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งได้
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ด้วย
ระยะเวลาโครงการ:1 เทอม (ประมาณ 4–5 เดือน) 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8–10 เดือน) เริ่ม
เดินทางในเดือนเมษายน, กรกฎาคม-ตุลาคม 2561 (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เข้าร่วม
โครงการ)
คุณสมบัติ:1. มีสัญชาติไทยและกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ขึ้นไป
หรือ เทียบเท่า
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ในขณะเข้าร่วมโครงการ
3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง
บริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (สามารถยืดหยุ่นได้ในบาง
ประเทศ)
4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรค
ประจําตัวหรือโรคอื่นๆ
6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
7. สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ.วันที่สมัคร
สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ (Gap Year 3
เดือน) เท่านั้น
8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็น
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นักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะบราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และ
อิตาลี เท่านั้น
9. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 3 ได้เท่านั้น
หมายเหตุ:• นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกําหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อเข้า
ร่วมทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะบางประเทศเท่านั้น
• กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบ
รับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข
ระยะเวลารับสมัคร:ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2560
วันที่สอบ:วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00–10.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ:200 บาท **ไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

May 2017

Youth Exchange Scholarship Newsletter

พบ YES สัญจร
• รูจ
้ กั โครงการแลกเปลีย่ น High School
• แนะนาทุนการศึกษาเต็มจานวน
• แลกเปลีย
่ นประสบการณ์กบั ศิษย์เก่า YES
• สอบเข้าร่วมโครงการ ทันที !!!

ตาราง YES สัญจร
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 9:00 - 12:00
ณ ห้องแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
 วันที่ 10 มิถน
ุ ายน 2560 9:00 - 12:00
ณ ห้องสูข่ วัญ โรงแรมขวัญมอ ม.ขอนแก่น
 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 9:00 - 12:00
ณ ห้องประชุม 2-3 ศูนย์สขุ ภาพและกีฬา ม.สงขลานครินทร์
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