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                         โครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียนภาคทัว่ไป SEA 2020  

                         Student Exchange Association   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ภาคทั่วไป  
 
 ดงัท่ี SEA ได้จดัให้มีการสมคัรสอบชิงทนุโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน SEA 2020 พร้อมกนัทัว่ประเทศเม่ือวนัท่ี   
4 สงิหาคม 2562 และภายหลงัจากนัน้ทาง SEA พิจารณามอบทนุประเภทตา่งๆ อาทิเช่น ทนุเตม็จํานวน SEA USA Full Grant   
ทนุคร่ึงจํานวน SEA Germany Half Grant และทนุบตุรข้าราชการ ให้กบันกัเรียนท่ีมีคณุสมบติัถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และ
กําหนดการของโครงการอยา่งเรียบร้อยแล้วนัน้ 
 
 อยา่งไรก็ดี ทาง SEA เหน็วา่ยงัมีนกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมการสอบชิงทนุโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน SEA 2020 และมี
ความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนในปีการศกึษา   2563-2564 นี ้   SEA จงึยินดีเปิดโอกาสให้กบันกัเรียนท่ี
สนใจได้สมคัรเข้าร่วมโครงการกบัทางโครงการได้ โดยเข้าร่วมโครงการในภาคทั่วไปด้วยทนุสมทบของตนเอง ซึง่หมายถงึการท่ี
ผู้สมคัรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยทนุสมทบคา่โครงการเต็มจํานวนของตนเอง และไมไ่ด้รับทนุสมทบจากทางโครงการ  ซึง่ทาง
โครงการจะเปิดรับสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้จนถงึวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

และเพ่ือให้การดําเนินการตา่งๆ ของทางฝ่ายนกัเรียนและทางโครงการได้ดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง ตามช่วงระยะเวลา
เหมาะสม ทางโครงการขอแนะนําให้ผู้สมคัรโครงการในภาคสมทบนี ้ ได้พิจารณาร่วมกนักบัผู้ปกครองจนเป็นท่ีมัน่ใจแล้ววา่ผู้สมคัร
มีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการอยา่งจริงจงัแล้ว จงึดําเนินการสมคัรสอบในภาคทัว่ไปนี ้  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ
ตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามกําหนดการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 

 

คุณสมบตัขิองผู้สมัคร  
1. สญัชาติไทย และได้รับสทิธิในการครอบครองหนงัสือเดินทางไทย 
2. เป็นนกัเรียนท่ีศกึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3-5 ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 
3. อายรุะหวา่ง 15-18 ปีคร่ึงในวนัเดินทาง (เทียบกบัเดือนสงิหาคม 2563) 
4. มีผลการเรียนในระดบั 2.80 ขึน้ไป และไมเ่คยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศกึษาท่ีผา่นมา 
5. มีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ สขุภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บคุลกิภาพดี เข้าสงัคมได้ 
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษในเกณฑ์ปานกลางขึน้ไป 
7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมัน่คง 
8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบของโครงการ 

 

เอกสารประกอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
1. ใบสมคัร SEA 2020 ภาคทัว่ไปท่ีกรอกข้อมลูมาแล้วอยา่งถกูต้อง 
2. สําเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จํานวน 1 ชดุ  
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จํานวน 1 รูป (ติดลงในใบสมคัร) 
4. คา่ธรรมเนียมในการสมคัร 200 บาท (สําเนาการชําระเงิน) 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการสมัครภาคทั่วไป 
1. ผู้สมคัรกรอกข้อมลูลงในใบสมคัรออนไลน์ ท่ี www.seathailand.org  
2. ผู้สมคัรชําระเงินคา่สมคัรโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผา่นทางธนาคารไทยพาณิชย์                                   

ช่ือบญัชี ห้างหุ้นสว่น สติวเดนท์ เอก็ซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชัน่ หมายเลขบญัชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตลัพาร์ค 
3. ผู้สมคัรสง่ใบสมคัรและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768  หรือท่ีอีเมล์ info@seathailand.org  ภายในวนัท่ี 

28 กมุภาพนัธ์ 2563 
4. ผู้สมคัรติดตอ่ SEA เพ่ือการยืนยนัการสมคัรและนดัหมายกําหนดการสมัภาษณ์และตรวจเอกสารการสมคัร 
5. SEA สอบสมัภาษณ์ผู้สมคัร (ทางโทรศพัท์เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ตามกําหนดการนดัหมาย 
6. SEA ประกาศผลสอบภายใน 5 วนัทําการ 
7. ผู้สมคัรพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีท่ีสอบสมัภาษณ์ผา่นเกณฑ์) โดยการชําระเงินคา่ลงทะเบียน

จํานวน 30,000 บาท 
8. SEA จดัสง่ชดุเอกสาร Application Form ให้นกัเรียนจดัทําชดุเอกสาร จากนัน้นกัเรียนประสาน SEA เพ่ือการ

ตรวจสอบชดุเอกสารทัง้ชดุสําเนาและตวัจริง 
9. ผู้ เข้าร่วมโครงการชําระเงินงวดท่ี 2 จํานวน 120,000 บาท (ก.พ. 63 หรือเม่ือจดัทําชดุเอกสารแล้วเสร็จ) 
10. SEA จดัสง่ชดุเอกสารไปตา่งประเทศ 
11. องค์กรตา่งประเทศรับชดุเอกสารและตรวจสอบชดุเอกสารอยา่งละเอียด 
12. องค์กรตา่งประเทศจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์ให้กบันกัเรียนก่อนการเดินทาง 
13. ผู้ เข้าร่วมโครงการชําระเงินงวดท่ี 3 จํานวน 150,000 บาท (มี.ค. 63) 
14. นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม SEA Learning Camp (มี.ค. 63) 
15. ผู้ เข้าร่วมโครงการชําระเงินคา่โครงการสว่นท่ีเหลือ (พ.ค. 63) 
16. นกัเรียนจดัสง่เอกสารเพ่ือการสมคัรวีซา่ (พ.ค. 63) 
17. SEA ให้ความช่วยเหลือดแูลนกัเรียนในดําเนินการวีซา่ (มิ.ย. 63) 
18. SEA ปฐมนิเทศนกัเรียนก่อนออกเดินทาง (มิ.ย. 63) 
19. ผู้ เข้าร่วมโครงการชําระเงินคา่ตัว๋เคร่ืองบินและวีซา่ จากนัน้นกัเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการตามกําหนดการ 
20. SEA ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการนกัเรียนจนกวา่จะเดินทางกลบั 

 
 

 

การพจิารณาคุณสมบตัทิางวชิาการและบุคลิกภาพ  
 

 เบือ้งต้น SEA ตรวจสอบคณุสมบติัทางวิชาการของนกัเรียนผู้สมคัรจากเอกสารใบแสดงผลการเรียนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 จนถงึปัจจบุนั โดยหลกัการแล้วทางโครงการจะพิจารณาความสามารถจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศกึษา (Grade 
Point Average/G.P.A.) ซึง่ทางโครงการกําหนดให้นกัเรียนผู้สมคัรต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเกินกวา่ 2.80 ข ึน้ไป อยา่งตอ่เน่ือง
ตลอดช่วง 2 หรือ 3 ปีท่ีผา่นมา นอกจากนีน้กัเรียนจะต้องไมเ่คยได้รับผลการเรียนในวิชาบงัคบัต่ํากวา่เกรด 2 ด้วยเช่นกนั และหาก
นกัเรียนรายใดมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในเกณฑ์ดีเกินกวา่ 2.80 ขึน้ไป ประกอบกบัไมเ่คยได้รับคําตําหนิในเชิงลบจากทางโรงเรียนใน
ด้านความประพฤติและบคุลิกภาพ ทางโครงการจะถือวา่นกัเรียนทา่นนัน้ได้รับการพิจารณาให้ผา่นเกณฑ์พิจารณาทางวิชาการใน
เบือ้งต้นทนัที และสง่ผลให้นกัเรียนได้รับสทิธิในการสมคัรสอบสมัภาษณ์กบัโครงการอยา่งถกูต้องตามขัน้ตอนต่อไป  
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การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
 
 

ทางโครงการ SEA เลง็เหน็ถงึความสําคญัของคณุสมบติัด้านบคุลกิภาพ ทกัษะในการส่ือสาร ประกอบกบัความสามารถ
ในเชิงวิชาการของนกัเรียนผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นสําคญั ตามแนวทางของโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนโดยทัว่ไป นกัเรียนท่ีจะเป็น
นกัเรียนแลกเปล่ียนท่ีดีได้ยอ่มต้องมีความสามารถในการส่ือสารและบคุลกิภาพท่ีดีในระดบัหนึง่ (ปานกลางขึน้ไป) สําหรับการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์กบัโครงการ SEA ประกอบด้วยการทดสอบสมัภาษณ์ทัง้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ซึง่
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนกัเรียนท่ีมีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนของ SEA นัน้ ทาง
โครงการพิจารณาจากองค์ประกอบดงัเช่น กริยา มารยาท การตอบคําถามด้วยความเข้าใจ ความชดัเจนและสมเหตสุมผล 
และ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นต้น 
 

การประกาศผลสอบและการลงทะเบยีนเพ ื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ  
 

 หลงัจากท่ีนกัเรียนสอบสอบสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ร่วมกบัทาง SEA แล้ว ทางโครงการจะจดัสง่จดหมายประกาศผลสอบ
ทางไปรษณีย์ดว่น ภายในระยะเวลา 5 วนัหลงัจากการสอบสมัภาษณ์ และเม่ือนกัเรียนผา่นเกณฑ์การคดัเลือกในการเข้าร่วม
โครงการแล้ว   หากนกัเรียนมีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการด้วยทนุสมทบของตนเอง  นกัเรียนและผู้ปกครองสามารถยืนยนั
การเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สทิธิลงทะเบียนตามท่ีระบขุ้างต้น โดยนกัเรียนสามารถพิจารณาคดัเลือกและตรวจสอบยอด
คงเหลือของประเทศท่ีตนเองสนใจตามท่ีโครงการกําหนดให้ และกรอกข้อมลูลงในใบลงทะเบียนพร้อมชําระเงินคา่ลงทะเบียน
จํานวน  30,000 บาทตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในใบลงทะเบียน  หลงัจากท่ี SEA ได้รับการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและคา่ลงทะเบียน
ทาง SEA จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศให้ในลําดบัถดัไป  
ทัง้นี ้SEA ขอพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรียนโดยยดึถือลําดบัการลงทะเบียนเป็นสําคญั 
 

ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ 
 

 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการจดัการโครงการยอ่มมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ   ซึง่โดยหลกัเกณฑ์แล้ว  ค่าโครงการ
เหลา่นี ้ ทางองค์กรได้นําไปกระจายเพ่ือการพฒันาจดัการโครงการตามจดุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการพฒันาด้านบคุลากร การอบรม 
เทคโนโลยีการส่ือสาร การเดินทาง การติดตอ่ส่ือสาร ส่ือโครงการ การจดัการะบบข้อมลู ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้
SEA และองค์กรเครือข่ายตา่งประเทศทัว่โลกตา่งเลง็เหน็ถึงความสําคญัของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความสําคญั
การศกึษา และโอกาสในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมของนกัเรียนอยา่งท่ีสดุ ดงันัน้ โครงการจงึพยายามอยา่งย่ิงในการลดคา่ใช้จ่าย
และพิจารณาคา่โครงการของแตล่ะประเทศตามจํานวนนกัเรียนท่ีเปิดรับสมคัรในภาคทัว่ไปนีไ้ด้ ดงันี ้
 
 

ประเทศ จาํนวนทุน ค่าโครงการ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 10 360,000 บาท 
ประเทศเยอรมนี 10 420,000 บาท 
ประเทศสเปน 5 400,000 บาท 
ประเทศโปรตเุกส 2 400,000 บาท 
ประเทศฝร่ังเศส (ต้องมีพืน้ฐานภาษาฝร่ังเศส) 5 390,000 บาท 
ประเทศอิตาลี 5 320,000 บาท 
ประเทศจีน (หอพกัโรงเรียนท่ีปักก่ิง/ต้องมีพืน้ฐานภาษาจีน) 2 380,000 บาท 
ประเทศอฟัริกาใต้ 5 350,000 บาท 

ค่าโครงการของภาคทั่วไปตามที่ระบุด้านบนนีเ้ป็นจาํนวนเท่ากันกับค่าโครงการภาคสอบชงิท ุน 
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ค่าตั๋วเครื่องบนิ  (ตัว๋ปี/ไปและกลบั) โดยปรกติสามารถประมาณการได้พอสงัเขปดงันี ้

 ทวีปอเมริกาเหนือ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ประมาณ 50,000 – 75,000 บาท (แล้วแตพื่น้ท่ี) 

 ทวีปยโุรป ประมาณ 50,000 – 60,000 บาท 
 

การแบ่งชาํระเงนิค่าโครงการ  
 งวดท่ี 1 การลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท 
 งวดท่ี 2 การจดัสง่เอกสาร Application Form ไปตา่งประเทศ จํานวน 120,000 บาท (กมุภาพนัธ์ 2563) 
 งวดท่ี 3 การจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์ จํานวน 150,000 บาท (มีนาคม 2563) 
 งวดท่ี 4 คา่โครงการสว่นท่ีเหลือ (พฤษภาคม 2563) 
 งวดท่ี 5 คา่ตัว๋เคร่ืองบินและวีซา่ (สงิหาคม 63 หรือ 7 วนัก่อนการเดินทางจริง) 

 

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน SEA 
 

 SEA ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศและการจดักิจกรรมตา่งๆให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมลูท่ีสําคญัตา่งๆ เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กําหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการไว้ดงันี ้
 

 การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  SEA 2020 คือการปฐมนิเทศเพ่ือให้ข้อมลูท่ีเป็นแนวทาง
โครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน การอธิบายและชีแ้จงการดําเนินการโครงการ รวมถงึการมอบทนุ SEA อยา่งเป็น
ทางการให้กบันกัเรียนผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาได้รับทนุในลําดบัต่างๆ (ระยะเวลา 1 วนั/6 ตลุาคม 2562) 

 กจิกรรม SEA Learning Camp 2020 คือกิจกรรมท่ีทาง SEA จดัให้เฉพาะสําหรับนกัเรียนผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับ
การถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีสําคญัจากผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมลู สาระสําคญัจาก
โครงการ SEA นอกจากนีท้างโครงการต้องการให้นกัเรียนได้มีโอกาสในการทําความรู้จกั สร้างความสามคัคี 
ระหวา่งเครือข่าย SEA เพ่ือการปพืูน้ฐานความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างนกัเรียนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน/
ตา่งจงัหวดั/มีนาคม 2563) 

 การปฐมนิเทศก่อนออกเดนิทาง คือการปฐมนิเทศเพ่ือเน้นยํา้ถงึข้อมลูสําคญัเพ่ือการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ
ก่อนท่ีนกัเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถงึการแนะนําแนวทางการเข้าร่วมโครงการท่ีถกูต้อง 
ระเบียบโครงการ และข้อมลูสําคญัตา่งๆ (ระยะเวลา 1 วนั/ปลายเดือนมิถนุายน 2563) 

 

กาํหนดการเดนิทางของแต่ละประเทศ 
 

 กําหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะขึน้อยูก่บัช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนัน้ 
ยงัพิจารณาจากกําหนดการของกิจกรรมพิเศษท่ีอาจจะมีขึน้  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแค้มป์ภาษา
ในบางกรณีด้วยเช่นกนั  ซึง่โดยสว่นใหญ่โรงเรียนตา่งๆในตา่งประเทศมกัจะเร่ิมต้นเปิดภาคเรียนท่ี 1 ในช่วงต้นเดือนสงิหาคมเป็น
ต้นไป สําหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลบั ทางโครงการจะคํานงึถงึกําหนดการปิดภาคเรียนของแตล่ะประเทศเช่นเดียวกนั ซึง่ตาม
หลกัเกณฑ์ของโครงการนกัเรียนแลกเปล่ียนจะต้องเดินทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากท่ีโรงเรียนปิดภาคเรียนท่ีสอง ซึง่
โดยสว่นใหญ่โรงเรียนในตา่งประเทศมกัจะเสร็จสิน้การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 นบัจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในปีถดัไป
แล้วแตก่รณี ดงันัน้ กําหนดระยะเวลาดงักลา่วนีถื้อวา่เป็นช่วงระยะเวลาท่ีนกัเรียนจะต้องปฏิบติัตามระหวา่งการเข้าร่วมโครงการ
เน่ืองจากระยะเวลาดงักลา่วถือเป็นระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศจะอนญุาตให้นกัเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการในสถานะวีซา่นกัเรียนแลกเปล่ียนเข้าร่วมโครงการอยูใ่นประเทศนัน้ๆอยา่งถกูต้องด้วยเช่นกนั 
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การเดนิทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน  

 

 โดยสว่นใหญ่นกัเรียนแลกเปล่ียนจะต้องเดินทางตามลําพงัจากประเทศไทยไปจนถงึท่ีหมายปลายทาง ซึง่การเดินทางนี ้
ถือเป็นความรับผิดชอบขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรียนแลกเปล่ียนจะต้องจดัการได้ด้วยตนเอง ทัง้นี ้ นกัเรียนแลกเปล่ียนจะได้รับการอบรมใน
การปฏิบติัตนระหวา่งการเดินทาง รวมถงึการศกึษาข้อมลูเท่ียวบินของตนเองเป็นอยา่งดีก่อนการเดินทางจาก SEA     แตก็่อาจมีใน
บางกรณีท่ีนกัเรียนอาจจะได้เดินทางร่วมกบันกัเรียนแลกเปล่ียนรายอ่ืนๆพร้อมกนั เช่น นกัเรียนบางกลุม่จะต้องเดินทางเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศต้อนรับ การปฐมนิเทศสอนภาษา เป็นต้น 
 

ตารางแสดงกาํหนดการเดนิทางของแต่ละประเทศ  
 

ประเทศ กาํหนดการเดนิทางไป กาํหนดการเดนิทางกลับ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ฝร่ังเศส/สเปน/อฟัริกาใต้/ญ่ีปุ่ น ส.ค. 63 พ.ค. 64 
ประเทศอิตาลี/โปรตเุกส/ประเทศจีน ก.ย. 63 ก.ค. 64 

 

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

 

SEA ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


