โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคทัว่ ไป SEA 2021

Student Exchange Association
การเปิ ดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ภาคทัวไป
่
ดังที่ SEA ได้จดั ให้มกี ารสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น SEA 2021 พร้อมกันทัวประเทศเมื
่
่อวันที่
16 สิงหาคม 2563 และภายหลังจากนัน
้ ทาง SEA พิจารณามอบทุนประเภทต่างๆ อาทิเช่น
ทุนเต็มจานวน SEA Full
Grant ทุนครึง่ จานวน SEA Half Grant และทุนบุตรข้าราชการ ให้กบ
ั นักเรียนทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
กาหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนัน้
อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น
SEA 2021 และมีความประสงค์ทจ
่ี ะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นร่วมกับโครงการในปี การศึกษา 2564-2565 ได้
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตามความประสงค์ของผูส้ มัคร ดังนัน้ ทาง SEA จึงยินดีเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรียนทีส่ นใจได้
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการได้โดยใช้สทิ ธิการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการภาคทัวไปนี
่ ้ดว้ ยทุนสมทบของ
ตนเอง ซึง่ หมายถึงการทีผ่ สู้ มัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สทิ ธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจานวนของตนเองและไม่ได้รบั
ทุนสมทบจากทางโครงการซึง่ ทางโครงการจะเปิ ดรับสมัครตัง้ แต่บดั นี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
และเพื่อให้การดาเนินการต่างๆของทางฝ่ ายนักเรียนและทางโครงการได้ดาเนินการต่อเนื่องตามช่วงระยะเวลา
เหมาะสม
ทางโครงการขอแนะนาให้ผสู้ มัครโครงการในภาคทัวไปนี
่ ้ได้พจิ ารณาร่วมกันกับผูป้ กครองจนเป็ นทีม่ นใจแล้
ั่
วว่า
ผูส้ มัครมีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าร่วมโครงการอย่างจริงจังแล้วจึงดาเนินการสมัครสอบในภาคทัวไปนี
่ ้ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆให้เป็ นไปตามกาหนดการทีเ่ หมาะสมต่อไป

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

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 ภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้
มีความสามารถในการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึน้ ไป
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการ

เอกสารประกอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.

ใบสมัคร SEA 2021 ภาคทั่วไปที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง
สาเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จานวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สาเนาการชาระเงิน)
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ขั้นตอนการดาเนินการสมัครภาคทั่วไป
1. ผูส้ มัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ ที่ www.seathailand.org
2. ผูส้ มัครชาระเงินค่าสมัครโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ห้างหุน้ ส่วน สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น หมายเลขบัญชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค
3. ผูส้ มัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768 หรือทีอ่ ีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่
31 มีนาคม 2564
4. ผูส้ มัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการสมัครและนัดหมายกาหนดการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารการสมัคร
5. SEA สอบสัมภาษณ์ผสู้ มัคร (ทางโทรศัพท์เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกาหนดการนัดหมาย
6. SEA ประกาศผลสอบภายใน 5 วันทาการ
7. ผูส้ มัครพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผา่ นเกณฑ์) โดยการชาระเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 30,000 บาท
8. SEA จัดส่งชุดเอกสาร Application Form ให้นกั เรียนจัดทาชุดเอกสาร จากนัน้ นักเรียนประสาน SEA เพื่อการ
ตรวจสอบชุดเอกสารทัง้ ชุดสาเนาและตัวจริง
9. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการชาระเงินงวดที่ 2 จานวน 120,000 บาท ภายหลังที่นกั เรียนได้จดั ทาชุดเอกสารแล้วเสร็จ และ SEA
จัดส่งชุดเอกสารไปต่างประเทศ
10. องค์กรต่างประเทศรับชุดเอกสารและตรวจสอบชุดเอกสารอย่างละเอียด
11. องค์กรต่างประเทศจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กบั นักเรียนก่อนการเดินทาง
12. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการชาระเงินงวดที่ 3 จานวน 150,000 บาท
13. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม SEA Learning Camp
14. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการชาระเงินค่าโครงการส่วนทีเ่ หลือ
15. นักเรียนจัดส่งเอกสารเพื่อการสมัครวีซา่ และ SEA ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนในดาเนินการวีซา่
16. SEA ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกเดินทาง
17. นักเรียนลาพักการเรียนกับโรงเรียนและเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมโครงการตามกาหนดการ
18. นักเรียนเดินทางตามกาหนดการ และ SEA ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการนักเรียนจนกว่าจะเดินทางกลับ

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
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การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณสมบัติดา้ นบุคลิกภาพ ทักษะในการสือ่ สาร ประกอบกับความสามารถ
ในเชิงวิชาการของนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการเป็ นสาคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นโดยทั่วไป นักเรียนทีจ่ ะเป็ น
นักเรียนแลกเปลีย่ นที่ดีได้ยอ่ มต้องมีความสามารถในการสือ่ สารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึง่ (ปานกลางขึน้ ไป) สาหรับการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั โครงการ SEA ประกอบด้วยการทดสอบสัมภาษณ์ทงั้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึง่
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรียนที่มคี วามเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นของ SEA นัน้ ทาง
โครงการพิจารณาจากองค์ประกอบดังเช่น กริยา มารยาท การตอบคาถามด้วยความเข้าใจ ความชัดเจนและสมเหตุสมผล
และ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นต้น

การประกาศผลสอบและการลงทะเบียนเพือ่ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
หลังจากที่นกั เรียนสอบสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รว่ มกับทาง SEA แล้ว ทางโครงการจะจัดส่งจดหมายประกาศผลสอบ
ทางไปรษณียด์ ว่ น ภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์ และเมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้าร่วม
โครงการแล้ว หากนักเรียนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง นักเรียนและผูป้ กครองสามารถยืนยัน
การเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สทิ ธิลงทะเบียนตามที่ระบุขา้ งต้น
โดยนักเรียนสามารถพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบยอด
คงเหลือของประเทศทีต่ นเองสนใจตามที่โครงการกาหนดให้
และกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 30,000 บาทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน หลังจากที่ SEA ได้รบั การยืนยันทัง้ ทางเอกสารและค่าลงทะเบียน
ทาง SEA จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศให้ในลาดับถัดไป
ทัง้ นี ้ SEA ขอพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลาดับการลงทะเบียนเป็ 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
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนกาสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน)
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน)
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน)
ประเทศจีน (หอพักโรงเรียนที่ปักกิ่ง/ต้องมีพนื ้ ฐานภาษาจีน)
ประเทศอัฟริกาใต้

จานวนทุน
30
10
5
2
5
2
5

ค่าโครงการ
420,000 บาท
460,000 บาท
440,000 บาท
450,000 บาท
360,000 บาท
420,000 บาท
400,000 บาท

ค่าโครงการภาคทัวไปดั
่
งทีร่ ะบุด้านบนนี้ ได้รวมถึง ค่าวีซ่า ค่าประกันภัย
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไปและกลับ และเป็ นจานวนเท่ากันกับค่าโครงการภาคสอบชิงทุน
info@seathailand.org
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การแบ่งชาระเงินค่าโครงการภาคทั่วไป
SEA ได้จดั สรรการชาระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็ น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี ้
งวด
1
2
3
4

กาหนดการ
1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
ภายใน 8 สัปดาห์ภายภายหลังการลงทะเบียน
1 เมษายน 2564
1 มิถนุ ายน 2564

การดาเนินการ
การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
ค่าโครงการในส่วนที่เหลือ

จานวนเงิน (บาท)
30,000
120,000
150,000
(แล้วแต่กรณี)

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA
SEA ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไว้ดงั นี ้






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 เพื่อการปูพนื ้ ฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและทางโครงการ
การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นยา้ ถึงข้อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ
ก่อนที่นกั เรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ตา่ งประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้าร่วมโครงการทีถ่ กู ต้อง
ระเบียบโครงการ และข้อมูลสาคัญต่างๆ

กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนัน้
ยังพิจารณาจากกาหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขนึ ้ เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการเข้าแค้มป์ ภาษา
ในบางกรณีดว้ ยเช่นกัน ซึง่ โดยส่วนใหญ่โรงเรียนต่างๆในต่างประเทศมักจะเริ่มต้นเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็ น
ต้นไป สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกาหนดการปิ ดภาคเรียนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน ซึง่ ตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิ ดภาคเรียนที่สอง ซึง่
โดยส่วนใหญ่โรงเรียนในต่างประเทศมักจะเสร็จสิน้ การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 นับจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในปี ถดั ไป
แล้วแต่กรณี ดังนัน้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าวนีถ้ ือว่าเป็ นช่วงระยะเวลาที่นกั เรียนจะต้องปฏิบตั ติ ามระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวถือเป็ นระยะเวลาเดียวกันกับที่กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศจะอนุญาตให้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการในสถานะวีซา่ นักเรียนแลกเปลีย่ นเข้าร่วมโครงการอยูใ่ นประเทศนัน้ ๆอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน
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การเดินทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน
โดยส่วนใหญ่นกั เรียนแลกเปลีย่ นจะต้องเดินทางตามลาพังจากประเทศไทยไปจนถึงที่หมายปลายทาง ซึง่ การเดินทางนี ้
ถือเป็ นความรับผิดชอบขัน้ พืน้ ฐานที่นกั เรียนแลกเปลีย่ นจะต้องจัดการได้ดว้ ยตนเอง ทัง้ นี ้ นักเรียนแลกเปลีย่ นจะได้รบั การอบรมใน
การปฏิบตั ิตนระหว่างการเดินทาง รวมถึงการศึกษาข้อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็ นอย่างดีก่อนการเดินทางจาก SEA แต่ก็อาจมีใน
บางกรณีทนี่ กั เรียนอาจจะได้เดินทางร่วมกับนักเรียนแลกเปลีย่ นรายอื่นๆพร้อมกัน เช่น นักเรียนบางกลุม่ จะต้องเดินทางเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศต้อนรับ การปฐมนิเทศสอนภาษา เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี เป็ นต้น

ตารางแสดงกาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
ประเทศ
U S A, Germany, France, South Africa
Italy, Portugal, China

กาหนดการเดินทางไป
ส.ค. 64
ก.ย. 64

กาหนดการเดินทางกลับ
พ.ค. 65
ก.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: 089-895-5759 Email: info@seathailand.org

SEA ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
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