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                         โครงการนกัเรยีนแลกเปลี่ยนภาคสมทบ SEA 2019  

                         Student Exchange Association   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

การเปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน SEA ภาคสมทบ  
 

 ดงัที ่ SEA ได้จดัให้มกีารสมคัรสอบชิงทนุโครงการนกัเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 พร้อมกนัทัว่ประเทศเมื่อวนัท่ี             
26 สงิหาคม 2561 และภายหลงัจากนัน้ทาง SEA พิจารณามอบทนุประเภทตา่งๆ อาทเิช่น ทนุเต็มจ านวน France Full Grant              
ทนุคร่ึงจ านวน USA Half Grant และทนุบตุรข้าราชการ ให้กบันกัเรียนที่มคีณุสมบตัิถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และก าหนดการของ
โครงการอยา่งเรียบร้อยแล้วนัน้ 
 

 อยา่งไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กบันกัเรียนทีไ่มไ่ด้เข้าร่วมการสอบชิงทนุโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น          

SEA 2019 และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นร่วมกบัโครงการในปีการศกึษา   2562-2563 ได้สามารถ
สมคัรเข้าร่วมโครงการตามความประสงค์ของผู้สมคัร  ดงันัน้ทาง SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กบันกัเรียนที่สนใจได้สามารถสมคัรเข้า
ร่วมโครงการกบัทางโครงการได้โดยใช้สทิธิการสมคัรสอบเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบด้วยทนุสมทบของตนเอง ซึง่หมายถงึการท่ี
ผู้สมคัรสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สทิธิสมทบทนุคา่โครงการเตม็จ านวนของตนเองและไมไ่ด้รับทนุสมทบจากทางโครงการ
ซึง่ทางโครงการจะเปิดรับสมคัรตัง้แตบ่ดันีจ้นถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

และเพื่อให้การด าเนินการตา่งๆของทางฝ่ายนกัเรียนและทางโครงการได้ด าเนินการตอ่เนื่องตามช่วงระยะเวลาเหมาะสม 
ทางโครงการขอแนะน าให้ผู้สมคัรโครงการในภาคสมทบนีไ้ด้พิจารณาร่วมกนักบัผู้ปกครองจนเป็นที่มัน่ใจแล้ววา่ผู้สมคัรมีความ
ประสงค์ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการอยา่งจริงจงัแล้วจึงด าเนินการสมคัรสอบในภาคสมทบนี ้  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ในการด าเนินการตาม
ขัน้ตอนตา่งๆให้เป็นไปตามก าหนดการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

 

คุณสมบตัขิองผู้สมัคร 
1. สญัชาติไทย และได้รับสทิธิในการครอบครองหนงัสอืเดินทางไทย 
2. เป็นนกัเรียนทีศ่กึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3-5 ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 
3. อายรุะหวา่ง 15-18 ปีคร่ึงในวนัเดินทาง (เทยีบกบัเดือนสงิหาคม 2562) 
4. มีผลการเรียนในระดบั 2.80 ขึน้ไป และไมเ่คยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศกึษาที่ผา่นมา 
5. มีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ สขุภาพจิตดี มคีวามรับผิดชอบ บคุลกิภาพดี เข้าสงัคมได้ 
6. มีความสามารถในการสือ่สารด้วยภาษาองักฤษในเกณฑ์ปานกลางขึน้ไป 
7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมัน่คง 
8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโครงการ 

 

เอกสารประกอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ใบสมคัร SEA 2019 ภาคสมทบท่ีกรอกข้อมลูมาแล้วอยา่งถกูต้อง 
2. ส าเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 1 ชดุ  
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 1 รูป (ติดลงในใบสมคัร) 
4. คา่ธรรมเนียมในการสมคัร 200 บาท (ส าเนาการช าระเงิน) 
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ขัน้ตอนการด าเนินการสมัครภาคสมทบ 
1. ผู้สมคัรกรอกข้อมลูลงในใบสมคัรออนไลน์ ที่ www.seathailand.org  
2. ผู้สมคัรช าระเงินคา่สมคัรโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผา่นทางธนาคารไทยพาณิชย์                                   

ช่ือบญัชี ห้างหุ้นสว่น สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซเิอชัน่ หมายเลขบญัชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตลัพาร์ค 
3. ผู้สมคัรสง่ใบสมคัรและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768  หรือทีอ่ีเมล์ info@seathailand.org  ภายในวนัท่ี 

28 กมุภาพนัธ์ 2562 
4. ผู้สมคัรติดตอ่ SEA เพื่อการยืนยนัการสมคัรและนดัหมายก าหนดการสมัภาษณ์และตรวจเอกสารการสมคัร 
5. SEA สอบสมัภาษณ์ผู้สมคัร (ทางโทรศพัท์เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ตามก าหนดการนดัหมาย 
6. SEA ประกาศผลสอบภายใน 5 วนัท าการ 
7. ผู้สมคัรพิจารณาลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสมัภาษณ์ผา่นเกณฑ์) โดยการช าระเงินคา่ลงทะเบียน

จ านวน 50,000 บาท 
8. SEA จดัสง่ชดุเอกสาร Application Form ให้นกัเรียนจดัท าชดุเอกสาร จากนัน้นกัเรียนประสาน SEA เพื่อการ

ตรวจสอบชดุเอกสารทัง้ชดุส าเนาและตวัจริง 
9. ผู้ เข้าร่วมโครงการช าระเงินงวดที ่2 จ านวน 100,000 บาท (ก.พ. 62 หรือเมื่อจดัท าชดุเอกสารแล้วเสร็จ) 
10. SEA จดัสง่ชดุเอกสารไปตา่งประเทศ 
11. องค์กรตา่งประเทศรับชดุเอกสารและตรวจสอบชดุเอกสารอยา่งละเอียด 
12. องค์กรตา่งประเทศจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์ให้กบันกัเรียนก่อนการเดินทาง 
13. ผู้ เข้าร่วมโครงการช าระเงินงวดที ่3 จ านวน 150,000 บาท (มี.ค. 62) 
14. นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม SEA Learning Camp (มี.ค. 62) 
15. ผู้ เข้าร่วมโครงการช าระเงินคา่โครงการสว่นท่ีเหลอื (พ.ค. 62) 
16. นกัเรียนจดัสง่เอกสารเพื่อการสมคัรวีซา่ (พ.ค. 62) 
17. SEA ให้ความชว่ยเหลอืดแูลนกัเรียนในด าเนินการวซีา่ (มิ.ย. 62) 
18. SEA ปฐมนเิทศนกัเรียนก่อนออกเดินทาง (มิ.ย. 62) 
19. ผู้ เข้าร่วมโครงการช าระเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบินและวีซา่ จากนัน้นกัเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการตามก าหนดการ 
20. SEA ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการนกัเรียนจนกวา่จะเดินทางกลบั 

 
 

 

การพจิารณาคุณสมบัตทิางวิชาการและบุคลิกภาพ 
 

 เบือ้งต้น SEA ตรวจสอบคณุสมบตัิทางวิชาการของนกัเรียนผู้สมคัรจากเอกสารใบแสดงผลการเรียนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 จนถึงปัจจบุนั โดยหลกัการแล้วทางโครงการจะพจิารณาความสามารถจากคะแนนเฉลีย่สะสมในแตล่ะปีการศกึษา (Grade 

Point Average/G.P.A.) ซึง่ทางโครงการก าหนดให้นกัเรียนผู้สมคัรต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมเกินกวา่ 2.80 ขึน้ไป อยา่งตอ่เนื่อง
ตลอดช่วง 2 หรือ 3 ปีที่ผา่นมา นอกจากนีน้กัเรียนจะต้องไมเ่คยได้รับผลการเรียนในวิชาบงัคบัต า่กวา่เกรด 2 ด้วยเช่นกนั และหาก
นกัเรียนรายใดมีคะแนนเฉลีย่สะสมในเกณฑ์ดีเกินกวา่ 2.80 ขึน้ไป ประกอบกบัไมเ่คยได้รับค าต าหนิในเชิงลบจากทางโรงเรียนใน
ด้านความประพฤติและบคุลกิภาพ ทางโครงการจะถือวา่นกัเรียนทา่นนัน้ได้รับการพิจารณาให้ผา่นเกณฑ์พิจารณาทางวชิาการใน
เบือ้งต้นทนัที และสง่ผลให้นกัเรียนได้รับสทิธิในการสมคัรสอบสมัภาษณ์กบัโครงการอยา่งถกูต้องตามขัน้ตอนตอ่ไป  
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การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 
 

ทางโครงการ SEA เลง็เห็นถึงความส าคญัของคณุสมบตัิด้านบคุลกิภาพ ทกัษะในการสือ่สาร ประกอบกบัความสามารถ
ในเชิงวชิาการของนกัเรียนผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นส าคญั ตามแนวทางของโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นโดยทัว่ไป นกัเรียนทีจ่ะเป็น
นกัเรียนแลกเปลีย่นที่ดีได้ยอ่มต้องมีความสามารถในการสือ่สารและบคุลกิภาพที่ดีในระดบัหนึง่ (ปานกลางขึน้ไป) ส าหรับการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์กบัโครงการ SEA ประกอบด้วยการทดสอบสมัภาษณ์ทัง้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ซึง่
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนกัเรียนที่มคีวามเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นของ SEA นัน้ ทาง
โครงการพจิารณาจากองค์ประกอบดงัเช่น กริยา มารยาท การตอบค าถามด้วยความเข้าใจ ความชดัเจนและสมเหตสุมผล 
และ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นต้น 
 

การประกาศผลสอบและการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 
 

 หลงัจากที่นกัเรียนสอบสอบสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ร่วมกบัทาง SEA แล้ว ทางโครงการจะจดัสง่จดหมายประกาศผลสอบ
ทางไปรษณีย์ดว่น ภายในระยะเวลา 5 วนัหลงัจากการสอบสมัภาษณ์ และเมื่อนกัเรียนผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกในการเข้าร่วม
โครงการแล้ว   หากนกัเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทนุสมทบของตนเอง  นกัเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยนั
การเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สทิธิลงทะเบียนตามที่ระบขุ้างต้น โดยนกัเรียนสามารถพิจารณาคดัเลอืกและตรวจสอบยอด
คงเหลอืของประเทศทีต่นเองสนใจตามที่โครงการก าหนดให้ และกรอกข้อมลูลงในใบลงทะเบียนพร้อมช าระเงินคา่ลงทะเบียน
จ านวน  50,000 บาทตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบลงทะเบียน  หลงัจากที ่SEA ได้รับการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและคา่ลงทะเบียน
ทาง SEA จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศให้ในล าดบัถดัไป  
ทัง้นี ้SEA ขอพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรียนโดยยดึถือล าดบัการลงทะเบียนเป็นส าคญั 
 

ค่าโครงการทนุสมทบของแต่ละประเทศ 
 

 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดัการโครงการยอ่มมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ   ซึง่โดยหลกัเกณฑ์แล้ว  คา่โครงการ
เหลา่นี ้ ทางองค์กรได้น าไปกระจายเพื่อการพฒันาจดัการโครงการตามจดุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการพฒันาด้านบคุลากร การอบรม 
เทคโนโลยีการสือ่สาร การเดินทาง การติดตอ่สือ่สาร สือ่โครงการ การจดัการะบบข้อมลู ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้
SEA และองค์กรเครือขา่ยตา่งประเทศทัว่โลกตา่งเลง็เห็นถึงความส าคญัของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความส าคญั
การศกึษา และโอกาสในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมของนกัเรียนอยา่งที่สดุ ดงันัน้ โครงการจึงพยายามอยา่งยิง่ในการลดคา่ใช้จ่าย
และพิจารณาคา่โครงการของแตล่ะประเทศตามจ านวนนกัเรียนทีเ่ปิดรับสมคัรในภาคสมทบนีไ้ด้ ดงันี ้
 
 

ประเทศ จ านวนทุน ค่าโครงการ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 420,000 บาท 
ประเทศเยอรมน ี 10 390,000 บาท 
ประเทศฝร่ังเศส (ต้องมีพืน้ฐานภาษาฝร่ังเศส) 2 390,000 บาท 
ประเทศฟินแลนด์ 2 380,000 บาท 
ประเทศอิตาล ี 5 320,000 บาท 
ประเทศสเปน 5 380,000 บาท 
ประเทศโปรตเุกส 2 300,000 บาท 
ประเทศญ่ีปุ่ น (เฉพาะนกัเรียนหญิง/ต้องมีพืน้ฐานภาษาญ่ีปุ่ น) 2 380,000 บาท 
ประเทศจีน (หอพกัโรงเรียนที่ปักก่ิง/ต้องมีพืน้ฐานภาษาจีน) 2 380,000 บาท 
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ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ (ตัว๋ปี/ไปและกลบั) โดยปรกติสามารถประมาณการได้พอสงัเขปดงันี ้
 ทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา) ประมาณ 55,000 – 75,000 บาท (แล้วแตพ่ืน้ท่ี) 

 ทวีปยโุรป ประมาณ 55,000 – 65,000 บาท 
 

การแบ่งช าระเงนิค่าโครงการ 
 งวดที่ 1 การลงทะเบียน จ านวน 50,000 บาท 
 งวดที่ 2 การจดัสง่เอกสาร Application Form ไปตา่งประเทศ จ านวน 100,000 บาท (กมุภาพนัธ์ 2562) 
 งวดที่ 3 การจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์ จ านวน 150,000 บาท (มีนาคม 2562) 
 งวดที่ 4 คา่โครงการสว่นท่ีเหลอื (พฤษภาคม 2562) 
 งวดที่ 5 คา่ตัว๋เคร่ืองบินและวีซา่ (สงิหาคม 62 หรือ 7 วนัก่อนการเดินทางจริง) 

 

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน SEA 
 

 SEA ได้จดัให้มกีารปฐมนิเทศและการจดักิจกรรมตา่งๆให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมลูที่ส าคญัตา่งๆ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้ก าหนดให้มีการปฐมนเิทศให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการไว้ดงันี ้
 

 การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ข้อมลูที่เป็นแนวทาง
โครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น การอธิบายและชีแ้จงการด าเนินการโครงการ รวมถงึการมอบทนุ SEA อยา่งเป็น
ทางการให้กบันกัเรียนผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทนุในล าดบัตา่งๆ (ระยะเวลา 1 วนั/29 ตลุาคม 2561) 

 กิจกรรม SEA Learning Camp 2019 คือกิจกรรมที่ทาง SEA จดัให้เฉพาะส าหรับนกัเรียนผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับ
การถา่ยทอดประสบการณ์ที่ส าคญัจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมลู สาระส าคญัจาก
โครงการ SEA นอกจากนีท้างโครงการต้องการให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการท าความรู้จกั สร้างความสามคัค ี
ระหวา่งเครือขา่ย SEA เพื่อการปพูืน้ฐานความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งนกัเรียนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน/
ตา่งจงัหวดั/มีนาคม 2562) 

 การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นย า้ถงึข้อมลูส าคญัเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านตา่งๆ
ก่อนที่นกัเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถึงการแนะน าแนวทางการเข้าร่วมโครงการท่ีถกูต้อง 
ระเบียบโครงการ และข้อมลูส าคญัตา่งๆ (ระยะเวลา 1 วนั/ปลายเดือนมิถนุายน 2562) 

 

ก าหนดการเดนิทางของแต่ละประเทศ 
 

 ก าหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะขึน้อยูก่บัชว่งเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของแตล่ะประเทศ นอกจากนัน้ 
ยงัพิจารณาจากก าหนดการของกิจกรรมพเิศษที่อาจจะมขีึน้  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแค้มป์ภาษา
ในบางกรณีด้วยเช่นกนั  ซึง่โดยสว่นใหญ่โรงเรียนตา่งๆในตา่งประเทศมกัจะเร่ิมต้นเปิดภาคเรียนที่ 1 ในชว่งต้นเดือนสงิหาคมเป็น
ต้นไป ส าหรับช่วงเวลาของการเดนิทางกลบั ทางโครงการจะค านงึถึงก าหนดการปิดภาคเรียนของแตล่ะประเทศเช่นเดียวกนั ซึง่ตาม
หลกัเกณฑ์ของโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่นจะต้องเดินทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่โรงเรียนปิดภาคเรียนที่สอง ซึง่
โดยสว่นใหญ่โรงเรียนในตา่งประเทศมกัจะเสร็จสิน้การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 นบัจากชว่งกลางเดือนพฤษภาคมในปีถดัไป
แล้วแตก่รณี ดงันัน้ ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วนีถื้อวา่เป็นช่วงระยะเวลาที่นกัเรียนจะต้องปฏิบัตติามระหวา่งการเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากระยะเวลาดงักลา่วถือเป็นระยะเวลาเดยีวกนักบัท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศจะอนญุาตให้นกัเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการในสถานะวีซา่นกัเรียนแลกเปลีย่นเข้าร่วมโครงการอยูใ่นประเทศนัน้ๆอยา่งถกูต้องด้วยเชน่กนั 

 

mailto:info@seathailand.org
http://www.seathailand.org/


info@seathailand.org                                                                                                                                             www.seathailand.org 
5 

การเดนิทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปล่ียน 

 

 โดยสว่นใหญ่นกัเรียนแลกเปลีย่นจะต้องเดินทางตามล าพงัจากประเทศไทยไปจนถงึที่หมายปลายทาง ซึง่การเดินทางนี ้
ถือเป็นความรับผิดชอบขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรียนแลกเปลีย่นจะต้องจดัการได้ด้วยตนเอง ทัง้นี ้ นกัเรียนแลกเปลีย่นจะได้รับการอบรมใน
การปฏิบตัิตนระหวา่งการเดินทาง รวมถึงการศกึษาข้อมลูเที่ยวบนิของตนเองเป็นอยา่งดีก่อนการเดินทางจาก SEA     แตก็่อาจมใีน
บางกรณีทีน่กัเรียนอาจจะได้เดินทางร่วมกบันกัเรียนแลกเปลีย่นรายอื่นๆพร้อมกนั เช่น นกัเรียนบางกลุม่จะต้องเดินทางเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศต้อนรับ การปฐมนิเทศสอนภาษา เป็นต้น 
 

ตารางแสดงก าหนดการเดนิทางของแต่ละประเทศ  
 

ประเทศ ก าหนดการเดนิทางไป ก าหนดการเดนิทางกลับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ฝร่ังเศส/อฟัริกาใต้/ญ่ีปุ่ น ส.ค. 62 พ.ค. 63 
ประเทศอิตาล/ีประเทศจีน ก.ย. 62 ก.ค. 63 

 

เอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดย Student Exchange Association 

178 พลสัซิตีพ้าร์ค ลาดพร้าว 71 สคุนธสวสัดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  
โทรศพัท์  02-907-7767 Fax: 02-907-7768 Hotline: 089-895-5759 Email: info@seathailand.org   

 

SEA ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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