โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาคสมทบ SEA 2018

Student Exchange Association
การเปิ ดรั บสมัครโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน SEA ภาคสมทบ
ดังที่ SEA ได้ จดั ให้ มกี ารสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน SEA 2018 พร้ อมกันทัว่ ประเทศเมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2560 และภายหลังจากนันทาง
้
SEA พิจารณามอบทุนประเภทต่างๆ อาทิเช่น ทุนเต็มจานวน USA Full Grant
ทุนครึ่งจานวน Germany Half Grant และทุนบุตรข้ าราชการ ให้ กบั นักเรี ยนที่มคี ณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องตามหลักเกณฑ์และกาหนดการ
ของโครงการอย่างเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้ องการเปิ ดโอกาสให้ กบั นักเรี ยนทีไ่ ม่ได้ เข้ าร่วมการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น
SEA 2018 และมีความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นร่วมกับโครงการในปี การศึกษา 2561-2562 ได้ สามารถ
สมัครเข้ าร่วมโครงการตามความประสงค์ของผู้สมัคร ดังนันทาง
้
SEA จึงยินดีเปิ ดโอกาสให้ กบั นักเรี ยนที่สนใจได้ สามารถสมัครเข้ า
ร่วมโครงการกับทางโครงการได้ โดยใช้ สทิ ธิการสมัครสอบเข้ าร่วมโครงการในภาคสมทบด้ วยทุนสมทบของตนเอง ซึง่ หมายถึงการที่
ผู้สมัครสามารถเข้ าร่วมโครงการได้ โดยใช้ สทิ ธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจานวนของตนเองและไม่ได้ รับทุนสมทบจากทางโครงการ
ซึง่ ทางโครงการจะเปิ ดรับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
และเพื่อให้ การดาเนินการต่างๆของทางฝ่ ายนักเรี ยนและทางโครงการได้ ดาเนินการต่อเนื่องตามช่วงระยะเวลาเหมาะสม
ทางโครงการขอแนะนาให้ ผ้ สู มัครโครงการในภาคสมทบนี ้ได้ พิจารณาร่วมกันกับผู้ปกครองจนเป็ นที่มนั่ ใจแล้ วว่า ผู้สมัครมีความ
ประสงค์ทจี่ ะเข้ าร่วมโครงการอย่างจริงจังแล้ วจึงดาเนินการสมัครสอบในภาคสมทบนี ้ ทังนี
้ ้เพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินการตาม
ขันตอนต่
้
างๆให้ เป็ นไปตามกาหนดการที่เหมาะสมต่อไป

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

สัญชาติไทย และได้ รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
เป็ นนักเรี ยนทีศ่ กึ ษาอยูร่ ะหว่างชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
อายุระหว่าง 15-18 ปี ครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561)
มีผลการเรี ยนในระดับ 2.80 ขึ ้นไป และไม่เคยได้ รับเกรด 0 หรื อ 1 ในช่วง 3 ปี การศึกษาที่ผา่ นมา
มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้ าสังคมได้
มีความสามารถในการสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ ้นไป
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมัน่ คง
มีความเข้ าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการ

เอกสารประกอบในการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

ใบสมัคร SEA 2018 ภาคสมทบที่กรอกข้ อมูลมาแล้ วอย่างถูกต้ อง
สาเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริ ปท์) 1 ชุด แสดงผล 2 หรื อ 3 ปี ย้อนหลัง (น.ร.ชันม.3
้ ส่งชันม.1-2)
้
รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
กาหนดการปิ ดรับสมัคร 31 มกราคม 2561
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ขัน้ ตอนการดาเนินการสมัครภาคสมทบ
1. ผู้สมัครกรอกข้ อมูลลงในใบสมัครออนไลน์ ที่ www.seathailand.org
2. ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัครโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ห้ างหุ้นส่วน สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชัน่ หมายเลขบัญชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริ สตัลพาร์ ค
3. ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768 หรื อทีอ่ ีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่
31 มกราคม 2561
4. ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการสมัครและนัดหมายกาหนดการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารการสมัคร
5. SEA สอบสัมภาษณ์ผ้ สู มัคร (ทางโทรศัพท์เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกาหนดการนัดหมาย
6. SEA ประกาศผลสอบภายใน 5 วันทาการ
7. ผู้สมัครพิจารณาลงทะเบียนเข้ าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผา่ นเกณฑ์) โดยการชาระเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 50,000 บาท
8. SEA จัดส่งชุดเอกสาร Application Form ให้ นกั เรี ยนจัดทาชุดเอกสาร จากนันนั
้ กเรี ยนประสาน SEA เพื่อการ
ตรวจสอบชุดเอกสารทังชุ
้ ดสาเนาและตัวจริ ง
9. ผู้เข้ าร่วมโครงการชาระเงินงวดที่ 2 จานวน 100,000 บาท (ก.พ. 61 หรื อเมื่อจัดทาชุดเอกสารแล้ วเสร็ จ)
10. SEA จัดส่งชุดเอกสารไปต่างประเทศ
11. องค์กรต่างประเทศรับชุดเอกสารและตรวจสอบชุดเอกสารอย่างละเอียด
12. องค์กรต่างประเทศจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ กบั นักเรียนก่อนการเดินทาง
13. ผู้เข้ าร่วมโครงการชาระเงินงวดที่ 3 จานวน 150,000 บาท (มี.ค. 61)
14. นักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรม SEA Learning Camp (มี.ค. 61)
15. ผู้เข้ าร่วมโครงการชาระเงินค่าโครงการส่วนทีเ่ หลือ (พ.ค. 61)
16. นักเรี ยนจัดส่งเอกสารเพื่อการสมัครวีซา่ (พ.ค. 61)
17. SEA ให้ ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนในดาเนินการวีซา่ (มิ.ย. 61)
18. SEA ปฐมนิเทศนักเรี ยนก่อนออกเดินทาง (มิ.ย. 61)
19. ผู้เข้ าร่วมโครงการชาระเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินและวีซา่ จากนันนั
้ กเรี ยนเดินทางเข้ าร่วมโครงการตามกาหนดการ
20. SEA ติดตามผลการเข้ าร่วมโครงการนักเรียนจนกว่าจะเดินทางกลับ

การพิจารณาคุณสมบัตทิ างวิชาการและบุคลิกภาพ
เบื ้องต้ น SEA ตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาการของนักเรี ยนผู้สมัครจากเอกสารใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริ ปท์ 3 ปี
ย้ อนหลัง/สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนสามารถส่งเอกสารของ ม.1-2 เท่านัน)
้ ซึง่ ทางโครงการจะพิจารณา
ความสามารถจากคะแนนเฉลีย่ สะสมในแต่ละปี การศึกษา (Grade Point Average/G.P.A.) โดยทางโครงการกาหนดให้ นกั เรี ยน
ผู้สมัครต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมเกินกว่า 2.80 ขึน้ ไป อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 หรื อ 3 ปี ที่ผา่ นมา นอกจากนี ้นักเรี ยนจะต้ องไม่
เคยได้ รับผลการเรี ยนในวิชาบังคับต่ากว่าเกรด 2 ด้ วยเช่นกัน และหากนักเรี ยนรายใดมีคะแนนเฉลีย่ สะสมเกินกว่าระดับดังกล่าว
โครงการจะถือว่านักเรี ยนท่านนันได้
้ รับการพิจารณาให้ ผา่ นเกณฑ์ พิจารณาทางวิชาการในเบื ้องต้ นทันที และส่งผลให้ นกั เรี ยนได้ รับ
สิทธิในการสมัครสอบสัมภาษณ์กบั โครงการอย่างถูกต้ องตามขันตอนต่
้
อไป
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การสอบสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์
ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ทักษะในการสือ่ สาร ประกอบกับความสามารถ
ในเชิงวิชาการของนักเรียนผู้เข้ าร่วมโครงการเป็ นสาคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นโดยทัว่ ไป นักเรี ยนทีจ่ ะเป็ น
นักเรี ยนแลกเปลีย่ นที่ดีได้ ยอ่ มต้ องมีความสามารถในการสือ่ สารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึง่ (ปานกลางขึ ้นไป) สาหรับการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั โครงการ SEA ประกอบด้ วยการทดสอบสัมภาษณ์ทงั ้ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึง่
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรี ยนที่มคี วามเหมาะสมในการเข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นของ SEA นัน้ ทาง
โครงการพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี ้
1. การมีกริยา มารยาท สุภาพ เรี ยบร้ อย
2. การตอบคาถามด้ วยความเข้ าใจ ความชัดเจนและสมเหตุสมผล
3. ความสามารถในการสือ่ สารทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ

การประกาศผลสอบและการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
หลังจากที่นกั เรี ยนสอบสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ร่วมกับทาง SEA แล้ ว ทางโครงการจะจัดส่งจดหมายประกาศผลสอบ
ทางไปรษณีย์ดว่ น EMS ภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากการสอบสัมภาษณ์ และเมื่อนักเรี ยนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในการเข้ าร่วม
โครงการแล้ ว หากนักเรี ยนมีความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบของตนเอง นักเรี ยนและผู้ปกครองสามารถยืนยัน
การเข้ าร่วมโครงการได้ โดยการใช้ สทิ ธิลงทะเบียนตามที่ระบุข้างต้ น
โดยนักเรี ยนสามารถพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบยอด
คงเหลือของประเทศทีต่ นเองสนใจตามที่โครงการกาหนดให้
และกรอกข้ อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้ อมชาระเงินค่าลงทะเบียน
จานวน 50,000 บาทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในใบลงทะเบียน หลังจากที่ SEA ได้ รับการยืนยันทังทางเอกสารและค่
้
าลงทะเบียน
ทาง SEA จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียนการเข้ าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศให้ ในลาดับถัดไป
ทังนี
้ ้ SEA ขอพิจารณาตอบรับการเข้ าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรี ยนโดยยึดถือลาดับการลงทะเบียนเป็ นสาคัญ

ค่ าโครงการทุนสมทบของแต่ ละประเทศ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึง่ โดยหลักเกณฑ์แล้ ว ค่าโครงการ
เหล่านี ้ ทางองค์กรได้ นาไปกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามจุดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาด้ านบุคลากร การอบรม
เทคโนโลยีการสือ่ สาร การเดินทาง การติดต่อสือ่ สาร สือ่ โครงการ การจัดการะบบข้ อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
SEA และองค์กรเครื อข่ายต่างประเทศทัว่ โลกต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความสาคัญ
การศึกษา และโอกาสในการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของนักเรี ยนอย่างที่สดุ ดังนัน้ โครงการจึงพยายามอย่างยิง่ ในการลดค่าใช้ จ่าย
และพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจานวนนักเรี ยนทีเ่ ปิ ดรับสมัครในภาคสมทบนี ้ได้ ดังนี ้
ประเทศ

จานวนทุน
10
8
2
2
2
2
2

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศเยอรมนี
ประเทศฝรั่งเศส (ต้ องมีพื ้นฐานภาษาฝรั่งเศส)
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศญี่ปนุ่ (เฉพาะนักเรี ยนหญิง/ต้ องมีพื ้นฐานภาษาญี่ปน)
ุ่
ประเทศจีน (หอพักโรงเรี ยนที่ปักกิ่ง/ต้ องมีพื ้นฐานภาษาจีน)
ประเทศอัฟริ กาใต้
info@seathailand.org
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ค่ าโครงการ
420,000 บาท
390,000 บาท
390,000 บาท
300,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
280,000 บาท
www.seathailand.org

ค่ าตั๋วเครื่ องบิน (ตัว๋ ปี /ไปและกลับ) โดยปรกติสามารถประมาณการได้ พอสังเขปดังนี ้
 ทวีปอเมริ กาเหนือ (สหรัฐอเมริกา) ประมาณ 55,000 – 75,000 บาท (แล้ วแต่พื ้นที)่
 ทวีปยุโรป ประมาณ 55,000 บาท
 ทวีปอัฟริ กาใต้ ประมาณ 60,000 บาท

การแบ่ งชาระเงินค่ าโครงการ






งวดที่ 1 การลงทะเบียน จานวน 50,000 บาท
งวดที่ 2 การจัดส่งเอกสาร Application Form ไปต่างประเทศ จานวน 100,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561)
งวดที่ 3 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ จานวน 150,000 บาท (มีนาคม 2561)
งวดที่ 4 ค่าโครงการส่วนที่เหลือ (พฤษภาคม 2561)
งวดที่ 5 ค่าตัว๋ เครื่ องบินและวีซา่ (สิงหาคม 61 หรื อ 7 วันก่อนการเดินทางจริ ง)

การปฐมนิเทศโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน SEA
SEA ได้ จดั ให้ มกี ารปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับทราบข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ เพื่อการ
เตรี ยมความพร้ อมการการเดินทางเข้ าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้ กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศให้ กบั ผู้เข้ าร่วมโครงการไว้ ดงั นี ้






การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นแนวทาง
โครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น การอธิบายและชี ้แจงการดาเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทุน SEA อย่างเป็ น
ทางการให้ กบั นักเรี ยนผู้ที่ได้ รับการพิจารณาได้ รับทุนในลาดับต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/29 ตุลาคม 2560)
กิจกรรม SEA Learning Camp 2018 คือกิจกรรมที่ทาง SEA จัดให้ เฉพาะสาหรับนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับ
การถ่ายทอดประสบการณ์ที่สาคัญจากผู้ที่เคยเข้ าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้ อมูล สาระสาคัญจาก
โครงการ SEA นอกจากนี ้ทางโครงการต้ องการให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสในการทาความรู้จกั สร้ างความสามัคคี
ระหว่างเครื อข่าย SEA เพื่อการปูพื ้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรี ยนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/
ต่างจังหวัด/มีนาคม 2561)
การปฐมนิเทศก่ อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้ นย ้าถึงข้ อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้ อมในด้ านต่างๆ
ก่อนที่นกั เรี ยนจะเดินทางเข้ าร่วมโครงการที่ตา่ งประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้ าร่วมโครงการทีถ่ กู ต้ อง
ระเบียบโครงการ และข้ อมูลสาคัญต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/ปลายเดือนมิถนุ ายน 2561)

กาหนดการเดินทางของแต่ ละประเทศ
กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะขึ ้นอยูก่ บั ช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรี ยนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนัน้
ยังพิจารณาจากกาหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ ้น เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้ าร่วมโครงการ หรื อการเข้ าแค้ มป์ ภาษา
ในบางกรณีด้วยเช่นกัน ซึง่ โดยส่วนใหญ่โรงเรี ยนต่างๆในต่างประเทศมักจะเริ่ มต้ นเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ในช่วงต้ นเดือนสิงหาคมเป็ น
ต้ นไป สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกาหนดการปิ ดภาคเรี ยนของแต่ละประเทศเช่นเดียวกัน ซึง่ ตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นจะต้ องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรี ยนปิ ดภาคเรี ยนที่สอง ซึง่
โดยส่วนใหญ่โรงเรี ยนในต่างประเทศมักจะเสร็ จสิ ้นการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 นับจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในปี ถดั ไป
แล้ วแต่กรณี ดังนัน้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าวนี ้ถือว่าเป็ นช่วงระยะเวลาที่นกั เรี ยนจะต้ องปฏิบตั ติ ามระหว่างการเข้ าร่วมโครงการ
เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวถือเป็ นระยะเวลาเดียวกันกับที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศจะอนุญาตให้ นกั เรี ยนทีเ่ ข้ าร่วม
โครงการในสถานะวีซา่ นักเรียนแลกเปลีย่ นเข้ าร่วมโครงการอยูใ่ นประเทศนันๆอย่
้ างถูกต้ องด้ วยเช่นกัน
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การเดินทางไปและกลับของนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
โดยส่วนใหญ่นกั เรี ยนแลกเปลีย่ นจะต้ องเดินทางตามลาพังจากประเทศไทยไปจนถึงที่หมายปลายทาง ซึง่ การเดินทางนี ้
ถือเป็ นความรับผิดชอบขันพื
้ ้นฐานที่นกั เรี ยนแลกเปลีย่ นจะต้ องจัดการได้ ด้วยตนเอง ทังนี
้ ้ นักเรี ยนแลกเปลีย่ นจะได้ รับการอบรมใน
การปฏิบตั ิตนระหว่างการเดินทาง รวมถึงการศึกษาข้ อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็ นอย่างดีก่อนการเดินทางจาก SEA แต่ก็อาจมีใน
บางกรณีทนี่ กั เรี ยนอาจจะได้ เดินทางร่วมกับนักเรี ยนแลกเปลีย่ นรายอื่นๆพร้ อมกัน เช่น นักเรี ยนบางกลุม่ จะต้ องเดินทางเข้ าร่วมการ
ปฐมนิเทศต้ อนรับ การปฐมนิเทศสอนภาษา เป็ นต้ น

ตารางแสดงกาหนดการเดินทางของแต่ ละประเทศ
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/อัฟริ กาใต้ /ญี่ปนุ่
ประเทศโปรตุเกส/ประเทศจีน

กาหนดการเดินทางไป
ส.ค. 61
ก.ย. 61

กาหนดการเดินทางกลับ
พ.ค. 62
ก.ค. 62

เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นโดย Student Exchange Association
178 พลัสซิตี ้พาร์ ค ลาดพร้ าว 71 สุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-907-7767 Fax: 02-907-7768 Hotline: 089-895-5759 Email: info@seathailand.org

SEA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

info@seathailand.org
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