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                         โครงการนกัเรยีนแลกเปลี่ยน SEA 2021 Big 4  

                         Student Exchange Association   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน SEA 2021 Big 4 

 USA, France, Germany and Italy  
 

          คอืโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นภาคพเิศษ ทีท่าง SEA เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทีม่คีุณสมบตัติามทีโ่ครงการก าหนด      
และสนใจเขา้รว่มโครงการในประเทศสหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส เยอรมนี และอติาล ีซึง่ถอืเป็นกลุ่มประเทศทีม่ยีอดผูส้นใจในการเขา้
ร่วมจ านวนมาก มโีอกาสสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดท้นัท ี ตัง้แต่เดอืนมนีาคมจนถงึเดอืนธนัวาคม ศกนี้ นกัเรยีนสามารถยนืยนั
สทิธใินการเขา้รว่มโครงการดว้ยการลงทะเบยีนภายหลงัจากทีน่กัเรยีนยื่นเอกสารการสมคัรและสอบสมัภาษณ์ทางโทรศพัทผ์่าน
เกณฑอ์ย่างถูกตอ้ง โดยทีน่กัเรยีนไม่จ าเป็นตอ้งรอขัน้ตอนการสอบคดัเลอืกทัง้ในภาคขอ้เขยีนหรอืสอบชงิทุนอื่นใด  
          ในแต่ละปีทางโครงการไดร้บัความสนใจจากนกัเรยีนผูส้มคัรทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ฝรัง่เศส 
เยอรมนี และอติาล ี เป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก 4 ประเทศนี้นบัเป็นประเทศทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบทัง้ในดา้นวฒันธรรม การด ารงชวีติ 
และความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรในเชงิวชิาการกบัประเทศไทย นอกจากนี้ ทาง SEA เขา้ใจดกีว่ามนีกัเรยีนจ านวนหนึ่งทีม่คีวาม
มุ่งมัน่ตัง้ใจในการเขา้ร่วมโครงการในประเทศเหล่าน้ีอย่างแน่วแน่ รวมถงึเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มในดา้นทุนทรพัยใ์นการ
ดแูลค่าโครงการดว้ยทุนสมทบของตนเอง ดงันัน้ ทางโครงการจงึพจิารณาเปิดโอกาสใหก้บักลุ่มนกัเรยีนผูส้นใจไดส้มคัรเขา้รว่ม
โครงการไดท้นัท ี
          ส าหรบัโครงการ SEA 2021 Big 4 นี้เป็นโครงการทีน่กัเรยีนผูส้มคัรยอมรบัหลกัเกณฑใ์นการเป็นฝ่ายรบัผดิชอบทนุ
สมทบค่าโครงการดว้ยตนเองเตม็จ านวน นกัเรยีนจะไมม่โีอกาสในการไดร้บัทุนประเภทต่างๆจากทางโครงการ แต่จะมโีอกาสใน
การไดย้นืยนัสทิธใินการเขา้ร่วมโครงการก่อนผูส้มคัรในภาคสอบชงิทุนหรอืภาคทัว่ไปทีโ่ครงการจดัขึน้ตามล าดบั 

 

คุณสมบตัขิองผู้สมัคร 
1. สญัชาติไทย และไดร้บัสทิธิในการครอบครองหนงัสอืเดินทางไทย 
2. เป็นนกัเรยีนทีศ่กึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3-5 ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ 
3. อายรุะหวา่ง 15-18 ปีครึง่ในวนัเดินทาง (เทียบกบัเดือนสงิหาคม 2564) 
4. มีผลการเรยีนในระดบั 2.80 ขึน้ไป และไมเ่คยไดร้บัเกรด 0 หรอื 1 ในช่วง 3 ปีการศกึษาที่ผา่นมา 
5. มีสขุภาพพลานามยัแขง็แรง สมบรูณ ์ไมม่ีโรคภยัรา้ยแรง เรือ้รงั 
6. มีสขุภาพจิตดี มีความรบัผิดชอบ บคุลกิภาพดี ปรบัตวัเขา้สงัคมได ้
7. มีความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษในเกณฑป์านกลางขึน้ไป 
8. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง 
9. มีความเขา้ใจในแนวทางของโครงการ 
10. สามารถยอมรบัและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโครงการ 

 

เอกสารประกอบในการสมัคร 
1. ใบสมคัร SEA Big 4 ที่กรอกขอ้มลูมาแลว้อยา่งถกูตอ้ง 
2. ส าเนาเอกสารรายงานผลการเรยีน (ทรานสครปิท)์ แสดงผลการเรยีนตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 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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ขั้นตอนการด าเนินการเบือ้งต้น 

1. ผูส้มคัร Download ใบสมคัร SEA 2021 Big 4 ที ่www.seathailand.org  
2. ผูส้มคัรช าระเงินคา่สมคัรโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผา่นทางธนาคารไทยพาณิชย ์                                  

ช่ือบญัชี หา้งหุน้สว่น สติวเดนท ์เอ็กซเ์ชนจ ์แอสโซซเิอชั่น หมายเลขบญัชี 407 907 7347 สาขาเดอะครสิตลัพารค์ 
3. ผูส้มคัรสง่ใบสมคัรและเอกสารประกอบมาทางอเีมล ์info@seathailand.org  ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
4. ผูส้มคัรติดตอ่ SEA เพื่อการยืนยนัการสมคัรและนดัหมายก าหนดการสมัภาษณแ์ละตรวจเอกสารการสมคัร 
5. SEA สอบสมัภาษณผ์ูส้มคัร (ทางโทรศพัทเ์ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ตามก าหนดการนดัหมาย 
6. SEA สง่จดหมายประกาศผลสอบทางอีเมลภ์ายใน 3 วนัหลงัการสอบสมัภาษณ ์
7. ผูส้มคัรพิจารณาลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ (ในกรณีที่สอบสมัภาษณผ์า่นเกณฑ)์ โดยการช าระเงินคา่ลงทะเบียน

จ านวน 30,000 บาท 
8. SEA จดัสง่ชดุเอกสาร Application Form ใหน้กัเรยีนจดัท าชดุเอกสาร จากนัน้นกัเรยีนประสาน SEA เพื่อการ

ตรวจสอบชดุเอกสารทัง้ชดุส  าเนาและตวัจรงิ 
 

 

การพิจารณาคณุสมบติัทางวิชาการและบคุลิกภาพ 
 

 เบือ้งตน้ SEA ตรวจสอบคุณสมบตัทิางวชิาการของนกัเรยีนผูส้มคัรจากเอกสารใบแสดงผลการเรยีนตัง้แต่ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จนถงึปัจจุบนั โดยหลกัการแลว้ทางโครงการจะพจิารณาความสามารถจากคะแนนเฉลีย่สะสมในแต่ละปี
การศกึษา (Grade Point Average/G.P.A.) ซึง่ทางโครงการก าหนดใหน้กัเรยีนผูส้มคัรตอ้งมคีะแนนเฉลีย่สะสมเกนิกว่า 2.80 

ขึน้ไป อย่างต่อเนื่องตลอดชว่ง 2 หรอื 3 ปีทีผ่่านมา นอกจากน้ีนกัเรยีนจะตอ้งไม่เคยไดร้บัผลการเรยีนในวชิาบงัคบัต ่ากวา่
เกรด 2 ดว้ยเช่นกนั และหากนกัเรยีนรายใดมคีะแนนเฉลีย่สะสมในเกณฑด์เีกนิกว่า 2.80 ขึน้ไป ประกอบกบัไม่เคยไดร้บัค า
ต าหนิในเชงิลบจากทางโรงเรยีนในดา้นความประพฤตแิละบุคลกิภาพ ทางโครงการจะถอืว่านกัเรยีนท่านนัน้ไดร้บัการพจิารณา
ใหผ้่านเกณฑพ์จิารณาทางวชิาการในเบือ้งตน้ทนัท ีและสง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัสทิธใินการสมคัรสอบสมัภาษณ์กบัโครงการอย่าง
ถูกตอ้งตามขัน้ตอนต่อไป  
 

 
การสอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
 
 

ทางโครงการ SEA เลง็เห็นถึงความส าคญัของคณุสมบตัิดา้นบคุลกิภาพ ทกัษะในการสือ่สาร ประกอบกบัความสามารถ
ในเชิงวชิาการของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นส าคญั ตามแนวทางของโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นโดยทั่วไป นกัเรยีนทีจ่ะเป็น
นกัเรยีนแลกเปลีย่นที่ดีไดย้อ่มตอ้งมีความสามารถในการสือ่สารและบคุลกิภาพที่ดีในระดบัหนึง่ (ปานกลางขึน้ไป) นอกจากนีท้าง
โครงการตอ้งการท่ีจะเปิดโอกาสใหก้บัผูส้มคัรไดร้บัความสะดวกสบายและลดขัน้ตอนในการสมคัรตรวจสอบคณุสมบตัิตา่งๆ ไป
จนถึงการเดินทางไปยงัศนูยส์อบ ดงันัน้ ทางโครงการจึงเลง็เห็นวา่การสอบสมัภาษณท์างโทรศพัทน์บัเป็นการด าเนินการท่ีเหมาะสม
เอือ้อ านวยแกค่วามสะดวกทัง้สองฝ่ายระหวา่งทัง้ผูส้มคัรและทางโครงการดว้ยเช่นกนั 

ส าหรบัการสมัภาษณท์างโทรศพัทก์บัโครงการ SEA ประกอบดว้ยการทดสอบสมัภาษณท์ัง้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) ซึง่หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตอบรบันกัเรยีนที่มคีวามเหมาะสมในการเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นของ 
SEA นัน้ ทางโครงการพจิารณาจากองคป์ระกอบดงัเช่น กรยิา มารยาท การตอบค าถามดว้ยความเขา้ใจ ความชดัเจนและ
สมเหตสุมผล และ ความสามารถในการสือ่สารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
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การประกาศผลสอบและการลงทะเบยีนเพือ่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 
 

 หลงัจากที่นกัเรยีนสอบสอบสมัภาษณท์างโทรศพัทร์ว่มกบัทาง SEA แลว้ ทางโครงการจะจดัสง่จดหมายประกาศผลสอบ
ทางอีเมล ์ ภายในระยะเวลา 3 วนัหลงัจากการสอบสมัภาษณ ์ และเมื่อนกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกในการเขา้รว่มโครงการแลว้   
หากนกัเรยีนมีความประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มโครงการ   SEA 2021 Big 4  นกัเรยีนและผูป้กครองสามารถยืนยนัการเขา้รว่มโครงการได้
โดยการใชส้ทิธิลงทะเบียนตามทีร่ะบขุา้งตน้ โดยนกัเรยีนสามารถพิจารณาคดัเลอืกและตรวจสอบยอดคงเหลอืของประเทศที่ตนเอง
สนใจตามที่โครงการก าหนดให ้ และกรอกขอ้มลูลงในใบลงทะเบียนพรอ้มช าระเงินคา่ลงทะเบยีนจ านวน  30,000 บาทตาม
รายละเอียดที่ระบไุวใ้นใบลงทะเบียน  หลงัจากที ่ SEA ไดร้บัการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและคา่ลงทะเบียนทาง SEA จะออกเอกสาร
รบัรองการลงทะเบียนการเขา้รว่มโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศใหใ้นล าดบัถดัไป  ทัง้นี ้SEA ขอพิจารณาตอบ
รบัการเขา้รว่มโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรยีนโดยยดึถือล าดบัการลงทะเบยีนเป็นส าคญั 
 

ค่าโครงการทนุสมทบของแต่ละประเทศ 
 

 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัการโครงการยอ่มมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ   ซึง่โดยหลกัเกณฑแ์ลว้  คา่โครงการ
เหลา่นี ้ ทางองคก์รไดน้ าไปกระจายเพื่อการพฒันาจดัการโครงการตามจดุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการพฒันาดา้นบคุลากร การอบรม 
เทคโนโลยีการสือ่สาร การเดินทาง การติดตอ่สือ่สาร สือ่โครงการ การจดัการะบบขอ้มลู ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้
SEA และองคก์รเครอืขา่ยตา่งประเทศทั่วโลกตา่งเลง็เห็นถึงความส าคญัของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความส าคญั
การศกึษา และโอกาสในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมของนกัเรยีนอยา่งที่สดุ ดงันัน้ โครงการจึงพยายามอยา่งยิง่ในการลดคา่ใชจ้่าย
และพิจารณาคา่โครงการของแตล่ะประเทศตามจ านวนนกัเรยีนทีเ่ปิดรบัสมคัรในภาคทั่วไปนีไ้ด ้ดงันี ้
 
 

ประเทศ จ านวนทุน ค่าโครงการ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 30 420,000 บาท 
ประเทศฝรั่งเศส (ตอ้งมีพืน้ฐานภาษาฝรั่งเศสและปฐมนิเทศตอ้นรบัท่ีกรุงปารสี 6 วนั) 10 440,000 บาท 
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศตอ้นรบัและการสอนภาษาเยอรมนั 12 วนัท่ีเยอรมนี) 10 460,000 บาท 
ประเทศอิตาล ี(ปฐมนเิทศตอ้นรบัท่ีมิลาน 2 วนั) 5 360,000 บาท 

 

ค่าโครงการตามท่ีระบดุ้านบนน้ีรวมถึงค่าตัว๋เคร่ืองบินไป/กลบั ค่าวีซ่า ประกนัภยั  
และนับเป็นจ านวนเดียวกนักบัค่าโครงการภาคสอบชิงทนุ 

 

การแบ่งช าระเงนิค่าโครงการ 
 

 งวดที่ 1 การลงทะเบียน จ านวน 30,000 บาท (ไมค่ืนเงินในทกุกรณี) 
 งวดที่ 2 การจดัสง่เอกสาร Application Form ไปตา่งประเทศ จ านวน 120,000 บาท (ธนัวาคม 2563) 
 งวดที่ 3 การจดัหาครอบครวัอปุถมัภ ์จ านวน 150,000 บาท (มีนาคม 2564) 
 งวดที่ 4 คา่โครงการสว่นท่ีเหลอื (พฤษภาคม 2564) 

 
การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 
 

 SEA ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศและการจดักิจกรรมตา่งๆใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัตา่งๆ เพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มการการเดินทางเขา้รว่มโครงการโดยทางโครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฐมนเิทศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไวด้งันี ้ 
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 การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 คือการปฐมนิเทศเพื่อใหข้อ้มลูที่เป็นแนวทาง
โครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น การอธิบายและชีแ้จงการด าเนินการโครงการ รวมถงึการมอบทนุ SEA อยา่งเป็น
ทางการใหก้บันกัเรยีนผูท้ี่ไดร้บัการพิจารณาไดร้บัทนุในล าดบัตา่งๆ  

 กิจกรรม SEA Learning Camp 2021 คือกิจกรรมที่ทาง SEA จดัใหเ้ฉพาะส าหรบันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บั
การถา่ยทอดประสบการณท์ี่ส  าคญัจากผูท้ี่เคยเขา้รว่มโครงการ SEA Returnee รวมถึงขอ้มลู สาระส าคญัจาก
โครงการ SEA นอกจากนีท้างโครงการตอ้งการใหน้กัเรยีนไดม้ีโอกาสในการท าความรูจ้กั สรา้งความสามคัค ี
ระหวา่งเครอืขา่ย SEA เพือ่การปพูืน้ฐานความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีนและทางโครงการ (3 วนั 2 คืน/มีนาคม 64) 

 การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเนน้ย า้ถงึขอ้มลูส าคญัเพื่อการเตรยีมพรอ้มในดา้นตา่งๆ
ก่อนที่นกัเรยีนจะเดินทางเขา้รว่มโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถึงการแนะน าแนวทางการเขา้รว่มโครงการท่ีถกูตอ้ง 
ระเบียบโครงการ และขอ้มลูส าคญัตา่งๆ (1 วนั/มิถนุายน 64) 

 

ก าหนดการเดนิทาง USA, France, Germany and Italy  
 

 โดยเบือ้งตน้ก าหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะขึน้อยูก่บัช่วงเวลาของการเปิดภาคเรยีนแรกของแตล่ะประเทศ 
นอกจากนัน้ ยงัพิจารณาจากก าหนดการของกิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการในตา่งประเทศจะจดัใหม้ีขึน้  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการ
เขา้รว่มโครงการที่กรุงปารสี ประเทศฝรั่งเศส การเขา้แคม้ป์สอนภาษาเยอรมนั ประเทศเยอรมน ี และการปฐมนเิทศ ณ เมืองมิลาน 
ประเทศอิตาล ี เป็นตน้ ในสว่นของก าหนดการจดักิจกรรมดงักลา่วถือเป็นแผนการท างานที่ทางโครงการในตา่งประเทศไดว้างแผน
ก าหนดการไวล้ว่งหนา้ตามความเหมาะสมของแผนการท างานในแตล่ะโครงการอยูแ่ลว้ ดงันัน้นกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้ง
ยดึถือก าหนดการเดินทางตามแนวทางการท างานท่ีทางแตล่ะประเทศวางแผนไว ้  อยา่งไรก็ดี โดยสว่นใหญ่โรงเรยีนตา่งๆใน
ตา่งประเทศไมว่า่จะเป็นท่ีทวีปยโุรปหรอืทวีปอเมรกิาเหนือ มกัจะเริม่ตน้เปิดภาคเรยีนที่ 1 ในช่วงตน้เดือนสิงหาคมเป็นตน้ไป  ใน
สว่นของก าหนดการเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะถือเป็นกรณีที่มีความยดืหยุน่มากทัง้นีเ้นื่องจากโรงเรยีนแตล่ะแหง่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาจะมีก าหนดการเปิดเรยีนและปิดเรยีนที่แตกตา่งกนั ซึง่เป็นไปไดต้ัง้แตช่ว่งปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงตน้
เดือนกนัยายน ทัง้นีท้ัง้นัน้ นกัเรยีนที่เขา้รว่มโครงการที่ประเทศนีจ้งึตอ้งอา้งองิกบัก าหนดการจากทางโรงเรยีนที่ระบไุวใ้น 
Placement Form เป็นส าคญั 
              ส  าหรบัช่วงเวลาของการเดินทางกลบั ทางโครงการจะค านงึถงึก าหนดการปิดภาคเรยีนของแตล่ะประเทศเช่นเดยีวกนั ซึง่
ตามหลกัเกณฑข์องโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดินทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่โรงเรยีนปิดภาคเรยีนที่สอง 
ซึง่โดยสว่นใหญ่โรงเรยีนในตา่งประเทศมกัจะเสร็จสิน้การเรยีนการสอนในภาคเรยีนที่ 2 นบัจากชว่งกลางเดือนพฤษภาคมในปี
ถดัไปแลว้แตก่รณี ดงันัน้ ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วนีถื้อวา่เป็นช่วงระยะเวลาที่นกัเรยีนจะตอ้งปฏิบตัิตามระหวา่งการเขา้รว่ม
โครงการ  เนื่องจากระยะเวลาดงักลา่วถือเป็นระยะเวลาเดียวกนักบัท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศจะอนญุาตใหน้กัเรียน
ที่เขา้รว่มโครงการในสถานะวีซา่นกัเรยีนแลกเปลีย่นเขา้รว่มโครงการอยูใ่นประเทศนัน้ๆอยา่งถกูตอ้งดว้ยเช่นกนั 
 

ก าหนดการเดนิทาง USA, France and Germany 
 

ประเทศ ก าหนดการเดนิทางไป ก าหนดการเดนิทางกลับ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา/ฝรั่งเศส/เยอรมนี/อิตาล ี ส.ค. 64 พ.ค. 65 

 

เอกสารนีจ้ดัท าขึน้โดย Student Exchange Association 

178 พลสัซิตีพ้ารค์ ลาดพรา้ว 71 สคุนธสวสัดิ ์3 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230  
โทรศพัท ์ 02-907-7767 Fax: 02-907-7768 Hotline: 089-891-5759 Email: info@seathailand.org   

SEA ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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