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โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 Big 4
USA, France, Germany and Italy
คือโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นภาคพิเศษ ทีท่ าง SEA เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีโ่ ครงการกาหนด
และสนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรังเศส
่ เยอรมนี และอิตาลี ซึง่ ถือเป็ นกลุ่มประเทศทีม่ ยี อดผูส้ นใจในการเข้า
ร่วมจานวนมาก มีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทนั ที ตัง้ แต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนธันวาคม ศกนี้ นักเรียนสามารถยืนยัน
สิทธิในการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนภายหลังจากทีน่ กั เรียนยื่นเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่าน
เกณฑ์อย่างถูกต้อง โดยทีน่ กั เรียนไม่จาเป็ นต้องรอขัน้ ตอนการสอบคัดเลือกทัง้ ในภาคข้อเขียนหรือสอบชิงทุนอื่นใด
ในแต่ละปี ทางโครงการได้รบั ความสนใจจากนักเรียนผูส้ มัครทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
ฝรังเศส
่
เยอรมนี และอิตาลี เป็ นจานวนมาก เนื่องจาก 4 ประเทศนี้นบั เป็ นประเทศทีม่ ขี อ้ ได้เปรียบทัง้ ในด้านวัฒนธรรม การดารงชีวติ
และความสอดคล้องกับหลักสูตรในเชิงวิชาการกับประเทศไทย นอกจากนี้ ทาง SEA เข้าใจดีกว่ามีนกั เรียนจานวนหนึ่งทีม่ คี วาม
มุ่งมันตั
่ ง้ ใจในการเข้าร่วมโครงการในประเทศเหล่านี้อย่างแน่วแน่ รวมถึงเป็ นนักเรียนทีม่ คี วามพร้อมในด้านทุนทรัพย์ในการ
ดูแลค่าโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ดังนัน้ ทางโครงการจึงพิจารณาเปิ ดโอกาสให้กบั กลุ่มนักเรียนผูส้ นใจได้สมัครเข้าร่วม
โครงการได้ทนั ที
สาหรับโครงการ SEA 2021 Big 4 นี้เป็ นโครงการทีน่ กั เรียนผูส้ มัครยอมรับหลักเกณฑ์ในการเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบทุน
สมทบค่าโครงการด้วยตนเองเต็มจานวน นักเรียนจะไม่มโี อกาสในการได้รบั ทุนประเภทต่างๆจากทางโครงการ แต่จะมีโอกาสใน
การได้ยนื ยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการก่อนผูส้ มัครในภาคสอบชิงทุนหรือภาคทัวไปที
่ โ่ ครงการจัดขึน้ ตามลาดับ

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สัญชาติไทย และได้รบั สิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
เป็ นนักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูร่ ะหว่างชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
อายุระหว่าง 15-18 ปี ครึง่ ในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2564)
มีผลการเรียนในระดับ 2.80 ขึน้ ไป และไม่เคยได้รบั เกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
มีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยร้ายแรง เรือ้ รัง
มีสขุ ภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ปรับตัวเข้าสังคมได้
มีความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึน้ ไป
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการ
สามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการ

เอกสารประกอบในการสมัคร
1.
2.
3.
4.

ใบสมัคร SEA Big 4 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง
สาเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จานวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สาเนาการชาระเงิน)

info@seathailand.org

1

www.seathailand.org

ขั้นตอนการดาเนินการเบือ้ งต้น
1. ผูส้ มัคร Download ใบสมัคร SEA 2021 Big 4 ที่ www.seathailand.org
2. ผูส้ มัครชาระเงินค่าสมัครโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ห้างหุน้ ส่วน สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น หมายเลขบัญชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค
3. ผูส้ มัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาทางอีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
4. ผูส้ มัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการสมัครและนัดหมายกาหนดการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารการสมัคร
5. SEA สอบสัมภาษณ์ผสู้ มัคร (ทางโทรศัพท์เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกาหนดการนัดหมาย
6. SEA ส่งจดหมายประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันหลังการสอบสัมภาษณ์
7. ผูส้ มัครพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผา่ นเกณฑ์) โดยการชาระเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 30,000 บาท
8. SEA จัดส่งชุดเอกสาร Application Form ให้นกั เรียนจัดทาชุดเอกสาร จากนัน้ นักเรียนประสาน SEA เพื่อการ
ตรวจสอบชุดเอกสารทัง้ ชุดสาเนาและตัวจริง

การพิ จารณาคุณสมบัติทางวิ ชาการและบุคลิ กภาพ
เบือ้ งต้น
SEA
ตรวจสอบคุณสมบัตทิ างวิชาการของนักเรียนผูส้ มัครจากเอกสารใบแสดงผลการเรียนตัง้ แต่ชนั ้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จนถึงปั จจุบนั โดยหลักการแล้วทางโครงการจะพิจารณาความสามารถจากคะแนนเฉลีย่ สะสมในแต่ละปี
การศึกษา (Grade Point Average/G.P.A.) ซึง่ ทางโครงการกาหนดให้นกั เรียนผูส้ มัครต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมเกินกว่า 2.80
ขึน้ ไป อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 หรือ 3 ปี ทผ่ี ่านมา นอกจากนี้นกั เรียนจะต้องไม่เคยได้รบั ผลการเรียนในวิชาบังคับต่ากว่า
เกรด 2 ด้วยเช่นกัน และหากนักเรียนรายใดมีคะแนนเฉลีย่ สะสมในเกณฑ์ดเี กินกว่า 2.80 ขึน้ ไป ประกอบกับไม่เคยได้รบั คา
ตาหนิในเชิงลบจากทางโรงเรียนในด้านความประพฤติและบุคลิกภาพ ทางโครงการจะถือว่านักเรียนท่านนัน้ ได้รบั การพิจารณา
ให้ผ่านเกณฑ์พจิ ารณาทางวิชาการในเบือ้ งต้นทันที และส่งผลให้นกั เรียนได้รบั สิทธิในการสมัครสอบสัมภาษณ์กบั โครงการอย่าง
ถูกต้องตามขัน้ ตอนต่อไป

การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณสมบัติดา้ นบุคลิกภาพ ทักษะในการสือ่ สาร ประกอบกับความสามารถ
ในเชิงวิชาการของนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการเป็ นสาคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นโดยทั่วไป นักเรียนทีจ่ ะเป็ น
นักเรียนแลกเปลีย่ นที่ดีได้ยอ่ มต้องมีความสามารถในการสือ่ สารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึง่ (ปานกลางขึน้ ไป) นอกจากนีท้ าง
โครงการต้องการที่จะเปิ ดโอกาสให้กบั ผูส้ มัครได้รบั ความสะดวกสบายและลดขัน้ ตอนในการสมัครตรวจสอบคุณสมบัติตา่ งๆ ไป
จนถึงการเดินทางไปยังศูนย์สอบ ดังนัน้ ทางโครงการจึงเล็งเห็นว่าการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นบั เป็ นการดาเนินการที่เหมาะสม
เอือ้ อานวยแก่ความสะดวกทัง้ สองฝ่ ายระหว่างทัง้ ผูส้ มัครและทางโครงการด้วยเช่นกัน
สาหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั โครงการ SEA ประกอบด้วยการทดสอบสัมภาษณ์ทงั้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) ซึง่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรียนที่มคี วามเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นของ
SEA นัน้ ทางโครงการพิจารณาจากองค์ประกอบดังเช่น กริยา มารยาท การตอบคาถามด้วยความเข้าใจ ความชัดเจนและ
สมเหตุสมผล และ ความสามารถในการสือ่ สารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
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การประกาศผลสอบและการลงทะเบียนเพือ่ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
หลังจากที่นกั เรียนสอบสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รว่ มกับทาง SEA แล้ว ทางโครงการจะจัดส่งจดหมายประกาศผลสอบ
ทางอีเมล์ ภายในระยะเวลา 3 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์ และเมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการแล้ว
หากนักเรียนมีความประสงค์ทจี่ ะเข้าร่วมโครงการ SEA 2021 Big 4 นักเรียนและผูป้ กครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้
โดยการใช้สทิ ธิลงทะเบียนตามทีร่ ะบุขา้ งต้น โดยนักเรียนสามารถพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ตนเอง
สนใจตามที่โครงการกาหนดให้ และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียนจานวน
30,000 บาทตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน หลังจากที่ SEA ได้รบั การยืนยันทัง้ ทางเอกสารและค่าลงทะเบียนทาง SEA จะออกเอกสาร
รับรองการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศให้ในลาดับถัดไป ทัง้ นี ้ SEA ขอพิจารณาตอบ
รับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลาดับการลงทะเบียนเป็ นสาคัญ

ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึง่ โดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการ
เหล่านี ้ ทางองค์กรได้นาไปกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามจุดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม
เทคโนโลยีการสือ่ สาร การเดินทาง การติดต่อสือ่ สาร สือ่ โครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ นี ้
SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความสาคัญ
การศึกษา และโอกาสในการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของนักเรียนอย่างที่สดุ ดังนัน้ โครงการจึงพยายามอย่างยิง่ ในการลดค่าใช้จ่าย
และพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจานวนนักเรียนทีเ่ ปิ ดรับสมัครในภาคทั่วไปนีไ้ ด้ ดังนี ้
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศฝรั่งเศส (ต้องมีพนื ้ ฐานภาษาฝรั่งเศสและปฐมนิเทศต้อนรับที่กรุงปารีส 6 วัน)
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วันที่เยอรมนี)
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่มิลาน 2 วัน)

จานวนทุน
30
10
10
5

ค่าโครงการ
420,000 บาท
440,000 บาท
460,000 บาท
360,000 บาท

ค่าโครงการตามที่ระบุด้านบนนี้ รวมถึงค่าตั ๋วเครื่องบินไป/กลับ ค่าวีซ่า ประกันภัย
และนับเป็ นจานวนเดียวกันกับค่าโครงการภาคสอบชิ งทุน
การแบ่งชาระเงินค่าโครงการ





งวดที่ 1 การลงทะเบียน จานวน 30,000 บาท (ไม่คืนเงินในทุกกรณี)
งวดที่ 2 การจัดส่งเอกสาร Application Form ไปต่างประเทศ จานวน 120,000 บาท (ธันวาคม 2563)
งวดที่ 3 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ จานวน 150,000 บาท (มีนาคม 2564)
งวดที่ 4 ค่าโครงการส่วนที่เหลือ (พฤษภาคม 2564)

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA
SEA ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ทราบข้อมูลที่สาคัญต่า งๆ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไว้ดงั นี ้
info@seathailand.org
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การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวทาง
โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น การอธิบายและชีแ้ จงการดาเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทุน SEA อย่างเป็ น
ทางการให้กบั นักเรียนผูท้ ี่ได้รบั การพิจารณาได้รบั ทุนในลาดับต่างๆ
กิจกรรม SEA Learning Camp 2021 คือกิจกรรมที่ทาง SEA จัดให้เฉพาะสาหรับนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั
การถ่ายทอดประสบการณ์ที่สาคัญจากผูท้ ี่เคยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมูล สาระสาคัญจาก
โครงการ SEA นอกจากนีท้ างโครงการต้องการให้นกั เรียนได้มีโอกาสในการทาความรูจ้ กั สร้างความสามัคคี
ระหว่างเครือข่าย SEA เพือ่ การปูพนื ้ ฐานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและทางโครงการ (3 วัน 2 คืน/มีนาคม 64)
การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นยา้ ถึงข้อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ
ก่อนที่นกั เรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ตา่ งประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้าร่วมโครงการทีถ่ กู ต้อง
ระเบียบโครงการ และข้อมูลสาคัญต่างๆ (1 วัน/มิถนุ ายน 64)

กาหนดการเดินทาง USA, France, Germany and Italy
โดยเบือ้ งต้นกาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ
นอกจากนัน้ ยังพิจารณาจากกาหนดการของกิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการในต่างประเทศจะจัดให้มีขนึ ้ เช่น การปฐมนิเทศก่อนการ
เข้าร่วมโครงการที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส การเข้าแค้มป์ สอนภาษาเยอรมัน ประเทศเยอรมนี และการปฐมนิเทศ ณ เมืองมิลาน
ประเทศอิตาลี เป็ นต้น ในส่วนของกาหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็ นแผนการทางานที่ทางโครงการในต่างประเทศได้วางแผน
กาหนดการไว้ลว่ งหน้าตามความเหมาะสมของแผนการทางานในแต่ละโครงการอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ นักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะต้อง
ยึดถือกาหนดการเดินทางตามแนวทางการทางานที่ทางแต่ละประเทศวางแผนไว้
อย่างไรก็ดี โดยส่วนใหญ่โรงเรียนต่างๆใน
ต่างประเทศไม่วา่ จะเป็ นที่ทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือ มักจะเริม่ ต้นเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็ นต้นไป ใน
ส่วนของกาหนดการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาจะถือเป็ นกรณีที่มีความยืดหยุน่ มากทัง้ นีเ้ นื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีกาหนดการเปิ ดเรียนและปิ ดเรียนที่แตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปได้ตงั้ แต่ชว่ งปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงต้น
เดือนกันยายน
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ประเทศนีจ้ งึ ต้องอ้างอิงกับกาหนดการจากทางโรงเรียนที่ระบุไว้ใน
Placement Form เป็ นสาคัญ
สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกาหนดการปิ ดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน ซึง่
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิ ดภาคเรียนที่สอง
ซึง่ โดยส่วนใหญ่โรงเรียนในต่างประเทศมักจะเสร็จสิน้ การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 นับจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในปี
ถัดไปแล้วแต่กรณี ดังนัน้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าวนีถ้ ือว่าเป็ นช่วงระยะเวลาที่นกั เรียนจะต้องปฏิบตั ิตามระหว่างการเข้าร่วม
โครงการ เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวถือเป็ นระยะเวลาเดียวกันกับที่กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศจะอนุญาตให้นกั เรี ยน
ที่เข้าร่วมโครงการในสถานะวีซา่ นักเรียนแลกเปลีย่ นเข้าร่วมโครงการอยูใ่ นประเทศนัน้ ๆอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน

กาหนดการเดินทาง USA, France and Germany
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา/ฝรั่งเศส/เยอรมนี/อิตาลี

กาหนดการเดินทางไป
ส.ค. 64

กาหนดการเดินทางกลับ
พ.ค. 65

เอกสารนีจ้ ดั ทาขึน้ โดย Student Exchange Association
178 พลัสซิตพี ้ าร์ค ลาดพร้าว 71 สุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-907-7767 Fax: 02-907-7768 Hotline: 089-891-5759 Email: info@seathailand.org

SEA ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
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