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                         โครงการนกัเรยีนแลกเปลี่ยนภาคทัว่ไป SEA 2021  

                         Student Exchange Association   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

การเปิดรบัสมคัรโครงการนักเรียนแลกเปล่ียน SEA ภาคทัว่ไป  
 

 ดงัที ่ SEA ไดจ้ดัใหม้กีารสมคัรสอบชงิทุนโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น SEA 2021 พรอ้มกนัทัว่ประเทศเมื่อวนัที ่              
16 สงิหาคม 2563 และภายหลงัจากนัน้ทาง SEA พจิารณามอบทุนประเภทต่างๆ อาทเิช่น      ทุนเตม็จ านวน SEA Full 

Grant ทุนครึง่จ านวน SEA Half Grant และทุนบุตรขา้ราชการ ใหก้บันกัเรยีนทีม่คีุณสมบตัถิูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละ
ก าหนดการของโครงการอย่างเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ 
 

 อย่างไรกด็ ี ทาง SEA ตอ้งการเปิดโอกาสใหก้บันกัเรยีนทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการสอบชงิทุนโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น          

SEA 2021 และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นร่วมกบัโครงการในปีการศกึษา   2564-2565 ได้
สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการตามความประสงคข์องผูส้มคัร  ดงันัน้ทาง SEA จงึยนิดเีปิดโอกาสใหก้บันกัเรยีนทีส่นใจได้
สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการกบัทางโครงการไดโ้ดยใชส้ทิธกิารสมคัรสอบเขา้ร่วมโครงการภาคทัว่ไปนี้ดว้ยทุนสมทบของ
ตนเอง ซึง่หมายถงึการทีผู่ส้มคัรสามารถเขา้ร่วมโครงการไดโ้ดยใชส้ทิธสิมทบทุนค่าโครงการเตม็จ านวนของตนเองและไม่ไดร้บั
ทุนสมทบจากทางโครงการซึง่ทางโครงการจะเปิดรบัสมคัรตัง้แต่บดัน้ีจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 

และเพื่อใหก้ารด าเนินการต่างๆของทางฝ่ายนกัเรยีนและทางโครงการไดด้ าเนินการต่อเนื่องตามชว่งระยะเวลา
เหมาะสม ทางโครงการขอแนะน าใหผู้ส้มคัรโครงการในภาคทัว่ไปนี้ไดพ้จิารณาร่วมกนักบัผูป้กครองจนเป็นทีม่ ัน่ใจแลว้วา่
ผูส้มคัรมคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มโครงการอย่างจรงิจงัแลว้จงึด าเนินการสมคัรสอบในภาคทัว่ไปนี้  ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆใหเ้ป็นไปตามก าหนดการทีเ่หมาะสมต่อไป 

 

 

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. มีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ ์สขุภาพจิตดี มคีวามรบัผิดชอบ บคุลกิภาพดี เขา้สงัคมได ้
6. มีความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษในเกณฑป์านกลางขึน้ไป 
7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง 
8. มีความเขา้ใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรบัและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโครงการ 

 

เอกสารประกอบในการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ใบสมคัร SEA 2021 ภาคทั่วไปที่กรอกขอ้มลูมาแลว้อยา่งถกูตอ้ง 
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 าเนินการสมัครภาคทั่วไป 
 

1. ผูส้มคัรกรอกขอ้มลูลงในใบสมคัรออนไลน ์ที่ www.seathailand.org  
2. ผูส้มคัรช าระเงินคา่สมคัรโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผา่นทางธนาคารไทยพาณิชย ์                                  

ช่ือบญัชี หา้งหุน้สว่น สติวเดนท ์เอ็กซเ์ชนจ ์แอสโซซเิอชั่น หมายเลขบญัชี 407 907 7347 สาขาเดอะครสิตลัพารค์ 
3. ผูส้มคัรสง่ใบสมคัรและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768  หรอืทีอ่ีเมล ์info@seathailand.org  ภายในวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 
4. ผูส้มคัรติดตอ่ SEA เพื่อการยืนยนัการสมคัรและนดัหมายก าหนดการสมัภาษณแ์ละตรวจเอกสารการสมคัร 
5. SEA สอบสมัภาษณผ์ูส้มคัร (ทางโทรศพัทเ์ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ตามก าหนดการนดัหมาย 
6. SEA ประกาศผลสอบภายใน 5 วนัท าการ 
7. ผูส้มคัรพิจารณาลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ (ในกรณีที่สอบสมัภาษณผ์า่นเกณฑ)์ โดยการช าระเงินคา่ลงทะเบียน

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

ตรวจสอบชดุเอกสารทัง้ชดุส  าเนาและตวัจรงิ 
9. ผูเ้ขา้รว่มโครงการช าระเงินงวดที ่2 จ านวน 120,000 บาท ภายหลงัที่นกัเรยีนไดจ้ดัท าชดุเอกสารแลว้เสรจ็ และ SEA 

จดัสง่ชดุเอกสารไปตา่งประเทศ 
10. องคก์รตา่งประเทศรบัชดุเอกสารและตรวจสอบชดุเอกสารอยา่งละเอียด 
11. องคก์รตา่งประเทศจดัหาครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนใหก้บันกัเรยีนก่อนการเดินทาง 
12. ผูเ้ขา้รว่มโครงการช าระเงินงวดที ่3 จ านวน 150,000 บาท  
13. นกัเรยีนเขา้รว่มกิจกรรม SEA Learning Camp  
14. ผูเ้ขา้รว่มโครงการช าระเงินคา่โครงการสว่นท่ีเหลอื  
15. นกัเรยีนจดัสง่เอกสารเพื่อการสมคัรวีซา่ และ SEA ใหค้วามชว่ยเหลอืดแูลนกัเรยีนในด าเนินการวีซา่  
16. SEA ปฐมนเิทศนกัเรยีนก่อนออกเดินทาง 
17. นกัเรยีนลาพกัการเรยีนกบัโรงเรยีนและเตรยีมตวัเดินทางเขา้รว่มโครงการตามก าหนดการ 
18. นกัเรยีนเดินทางตามก าหนดการ และ SEA ติดตามผลการเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนจนกวา่จะเดินทางกลบั 

 

 
 

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  
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การสอบสัมภาษณท์างโทรศัพท ์
 
 

ทางโครงการ SEA เลง็เห็นถึงความส าคญัของคณุสมบตัิดา้นบคุลกิภาพ ทกัษะในการสือ่สาร ประกอบกบัความสามารถ
ในเชิงวชิาการของนกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นส าคญั ตามแนวทางของโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นโดยทั่วไป นกัเรยีนทีจ่ะเป็น
นกัเรยีนแลกเปลีย่นที่ดีไดย้อ่มตอ้งมีความสามารถในการสือ่สารและบคุลกิภาพที่ดีในระดบัหนึง่ (ปานกลางขึน้ไป) ส าหรบัการ
สมัภาษณท์างโทรศพัทก์บัโครงการ SEA ประกอบดว้ยการทดสอบสมัภาษณท์ัง้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) ซึง่
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตอบรบันกัเรยีนที่มคีวามเหมาะสมในการเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นของ SEA นัน้ ทาง
โครงการพจิารณาจากองคป์ระกอบดงัเช่น กรยิา มารยาท การตอบค าถามดว้ยความเขา้ใจ ความชดัเจนและสมเหตสุมผล 
และ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 

การประกาศผลสอบและการลงทะเบยีนเพือ่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 
 

 หลงัจากที่นกัเรยีนสอบสอบสมัภาษณท์างโทรศพัทร์ว่มกบัทาง SEA แลว้ ทางโครงการจะจดัสง่จดหมายประกาศผลสอบ
ทางไปรษณียด์ว่น ภายในระยะเวลา 5 วนัหลงัจากการสอบสมัภาษณ ์ และเมื่อนกัเรยีนผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกในการเขา้รว่ม
โครงการแลว้   หากนกัเรยีนมีความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มโครงการดว้ยทนุสมทบของตนเอง  นกัเรยีนและผูป้กครองสามารถยืนยนั
การเขา้รว่มโครงการไดโ้ดยการใชส้ทิธิลงทะเบียนตามที่ระบขุา้งตน้ โดยนกัเรยีนสามารถพิจารณาคดัเลอืกและตรวจสอบยอด
คงเหลอืของประเทศทีต่นเองสนใจตามที่โครงการก าหนดให ้ และกรอกขอ้มลูลงในใบลงทะเบียนพรอ้มช าระเงินคา่ลงทะเบียน
จ านวน  30,000 บาทตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นใบลงทะเบียน  หลงัจากที ่SEA ไดร้บัการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและคา่ลงทะเบียน
ทาง SEA จะออกเอกสารรบัรองการลงทะเบียนการเขา้รว่มโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศใหใ้นล าดบัถดัไป  
ทัง้นี ้SEA ขอพิจารณาตอบรบัการเขา้รว่มโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรยีนโดยยดึถือล าดบัการลงทะเบียนเป็นส 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 
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศตอ้นรบัและการเรยีนกาสอนภาษาเยอรมนั 12 วนั) 10 460,000 บาท 
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนเิทศที่กรุงปารสี 6 วนั) 5 440,000 บาท 
ประเทศโปรตเุกส 2 450,000 บาท 
ประเทศอิตาล ี(ปฐมนเิทศตอ้นรบัท่ีเมืองมิลาน 2 วนั) 5 360,000 บาท 
ประเทศจีน (หอพกัโรงเรยีนที่ปักก่ิง/ตอ้งมีพืน้ฐานภาษาจีน) 2 420,000 บาท 
ประเทศอฟัรกิาใต ้ 5 400,000 บาท 

ค่าโครงการภาคทัว่ไปดงัทีร่ะบดุ้านบนน้ีได้รวมถึง ค่าวีซ่า ค่าประกนัภยั                                            
ค่าตัว๋เครือ่งบินไปและกลบั และเป็นจ านวนเท่ากนักบัค่าโครงการภาคสอบชิงทุน 
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การแบ่งช าระเงนิค่าโครงการภาคทั่วไป 
SEA ไดจ้ดัสรรการช าระเงินคา่โครงการโดยแบง่ออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดงันี ้
 

งวด ก าหนดการ การด าเนินการ จ านวนเงนิ (บาท) 
1 1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 การลงทะเบยีนยืนยนัการเขา้รว่มโครงการ 30,000 
2 ภายใน 8 สปัดาหภ์ายภายหลงัการลงทะเบียน การจดัสง่ชดุเอกสารตา่งประเทศ  120,000 
3 1 เมษายน 2564 การจดัหาครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีน    150,000 
4 1 มิถนุายน 2564 คา่โครงการในสว่นท่ีเหลอื  (แลว้แตก่รณี) 

 
 

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 
 

 SEA ไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศและการจดักิจกรรมตา่งๆใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัตา่งๆ เพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มการการเดินทางเขา้รว่มโครงการโดยทางโครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฐมนเิทศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไวด้งันี  ้
 

 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 เพื่อการปพูืน้ฐานความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งนกัเรยีนและทางโครงการ  

 การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเนน้ย า้ถงึขอ้มลูส าคญัเพื่อการเตรยีมพรอ้มในดา้นตา่งๆ
ก่อนที่นกัเรยีนจะเดินทางเขา้รว่มโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถึงการแนะน าแนวทางการเขา้รว่มโครงการท่ีถกูตอ้ง 
ระเบียบโครงการ และขอ้มลูส าคญัตา่งๆ  

 

ก าหนดการเดนิทางของแต่ละประเทศ 
 

 ก าหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะขึน้อยูก่บัชว่งเวลาของการเปิดภาคเรยีนแรกของแตล่ะประเทศ นอกจากนัน้ 
ยงัพิจารณาจากก าหนดการของกิจกรรมพเิศษที่อาจจะมขีึน้  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเขา้รว่มโครงการ หรอืการเขา้แคม้ป์ภาษา
ในบางกรณีดว้ยเช่นกนั  ซึง่โดยสว่นใหญ่โรงเรยีนตา่งๆในตา่งประเทศมกัจะเริ่มตน้เปิดภาคเรยีนที่ 1 ในชว่งตน้เดือนสงิหาคมเป็น
ตน้ไป ส าหรบัช่วงเวลาของการเดนิทางกลบั ทางโครงการจะค านงึถึงก าหนดการปิดภาคเรยีนของแตล่ะประเทศเช่นเดียวกนั ซึง่ตาม
หลกัเกณฑข์องโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดินทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่โรงเรยีนปิดภาคเรยีนที่สอง ซึง่
โดยสว่นใหญ่โรงเรยีนในตา่งประเทศมกัจะเสร็จสิน้การเรยีนการสอนในภาคเรยีนที่ 2 นบัจากชว่งกลางเดือนพฤษภาคมในปีถดัไป
แลว้แตก่รณี ดงันัน้ ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วนีถื้อวา่เป็นช่วงระยะเวลาที่นกัเรยีนจะตอ้งปฏิบตัติามระหวา่งการเขา้รว่มโครงการ
เนื่องจากระยะเวลาดงักลา่วถือเป็นระยะเวลาเดยีวกนักบัท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศจะอนญุาตใหน้กัเรียนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการในสถานะวีซา่นกัเรยีนแลกเปลีย่นเขา้รว่มโครงการอยูใ่นประเทศนัน้ๆอยา่งถกูตอ้งดว้ยเชน่กนั 
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การเดนิทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน 

 

 โดยสว่นใหญ่นกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดินทางตามล าพงัจากประเทศไทยไปจนถงึที่หมายปลายทาง ซึง่การเดินทางนี ้
ถือเป็นความรบัผิดชอบขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งจดัการไดด้ว้ยตนเอง ทัง้นี ้ นกัเรยีนแลกเปลีย่นจะไดร้บัการอบรมใน
การปฏิบตัิตนระหวา่งการเดินทาง รวมถึงการศกึษาขอ้มลูเที่ยวบนิของตนเองเป็นอยา่งดีก่อนการเดินทางจาก SEA     แตก็่อาจมใีน
บางกรณีทีน่กัเรยีนอาจจะไดเ้ดินทางรว่มกบันกัเรยีนแลกเปลีย่นรายอื่นๆพรอ้มกนั เช่น นกัเรยีนบางกลุม่จะตอ้งเดินทางเขา้รว่มการ
ปฐมนิเทศตอ้นรบั การปฐมนิเทศสอนภาษา เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาล ีเป็นตน้ 
 

ตารางแสดงก าหนดการเดนิทางของแต่ละประเทศ  
 

ประเทศ ก าหนดการเดนิทางไป ก าหนดการเดนิทางกลับ 
U S A, Germany, France, South Africa ส.ค. 64 พ.ค. 65 
Italy, Portugal, China ก.ย. 64 ก.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: 089-895-5759 Email: info@seathailand.org   

 

SEA ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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