ระเบียบการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น

Student Exchange Association
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Student Exchange Association (SEA) คือองค์กรเอกชนขนาดเล็กดาเนินกิจการโครงการศึกษาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากกลุม่ บุคคลทีเ่ ล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการศึกษา เรียนรู ้ ภาษาและ
วัฒนธรรมที่ตา่ งประเทศ วัตถุประสงค์ของ SEA คือเพื่อให้เยาวชนไทยพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะการดารงชีวิต ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยการเข้าร่วมโครงการและนาสิง่ ที่ได้รบั จากโครงการมาทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
SEA ยินดีสนับสนุนการศึกษาด้วยการมอบทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นให้กบั เยาวชนไทยทีม่ ีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคุณสมบัติพนื ้ ฐาน ความสามารถเชิงวิชาการ ทักษะในการสือ่ สาร
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการเป็ นตัวแทนนักเรียนแลกเปลีย่ นจากประเทศไทย
โดยทางโครงการได้จดั ให้มีการแข่งขันสอบชิงทุนประจาปี การศึกษา 2563-2564 โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้

ประเภทท ุน SEA 2021
 ทุนอันดับ 1 - SEA Full Grant
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นเต็มจานวน จานวน 1 ทุน
ผูท้ ี่ผา่ นการสอบคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็ นอันดับที่ 1 ได้รบั ทุนเต็มจานวน และได้รบั สิทธิในการพิจารณาเข้าร่วม
โครงการในประเทศดังนี ้ สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ จีน และ
อัฟริกาใต้ โดย SEA ยินดีเป็ นฝ่ ายให้มอบทุนดาเนินการสนับสนุนทัง้ ในด้านการจัดทาชุดเอกสาร การจัดหา
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ ค่าโครงการทัง้ หมด รวมจนถึง ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ค่าวีซา่ และค่า
ประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 ทุนอันดับ 2 – SEA Half Grant
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นครึ่งจานวน จานวน 1 ทุน
ผูท้ ี่ผา่ นการสอบคัดเลือกได้เป็ นอันดับที่ 2 จะได้รบั ทุนครึง่ จานวน โดยที่นกั เรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ตอ้ งการ
เข้าร่วมโครงการตามที่โครงการกาหนดให้ โดยผูท้ ี่ได้รบั ทุนนีจ้ ะได้รบั ทุนสมทบจาก SEA จานวนกึ่งหนึง่ หักออกจาก
ค่าโครงการของประเทศที่นกั เรียนตัดสินใจรับทุน
 ทุนสมทบสาหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จานวน 3 ทุน
ผูท้ ี่ผา่ นการสอบคัดเลือกและเป็ นบุตรข้าราชการ และดาเนินการลงทะเบียนเป็ น 3 อันดับแรก ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยผูไ้ ด้รบั ทุนได้รบั สิทธิในการคัดเลือกประเทศได้ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศตามลาดับ
 ทุนสมทบเต็มจานวน จานวนกว่า 50 ทุน
ผูท้ ี่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติผา่ นเกณฑ์และได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ
ด้วยทุนสมทบเต็มจานวนของตนเอง โดยผูไ้ ด้รบั ทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกประเทศได้ตาม
จานวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลาดับก่อนหลัง

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ จีน และ อัฟริกาใต้
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ค ุณสมบัติของผูส้ มัคร










สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี
มีภมู ิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยูใ่ นประเทศไทย และได้รบั สิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ประเทศไทยอย่างถูกต้อง
เป็ นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยูร่ ะหว่างชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนที่อยูภ่ ายใต้การรับรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ ในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
มีผลการเรียนในช่วง 3 ปี การศึกษาล่าสุดอยูใ่ นระดับค่าเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึน้ ไป
ไม่เคยได้รบั ผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปี การศึกษาหลังสุด
เป็ นนักเรียนทีม่ ีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
เป็ นนักเรียนทีม่ ีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคเรือ้ รัง หรือโรคติดต่อ
สามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นได้
ได้รบั ความสนับสนุนที่ดีจากผูป้ กครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น

วิธีการสมัคร






ผูส้ มัครดาเนินการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องตามขัน้ ตอนในเว็บไซต์
ผูส้ มัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2021 ได้จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org หรือร้องขอใบสมัครจาก
อาจารย์อาสา SEA
ผูส้ มัครแนบรูปถ่ายนักเรียนตามที่กาหนดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลายเซ็นรับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์
ผูส้ มัครชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท โดยการโอนเงินมาที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริสตัล พาร์ค
ชื่อบัญชี ห้างหุน้ ส่วนจากัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น เลขที่ 407 907 7347 หรือทางอาจารย์อาสา SEA
ผูส้ มัครส่งใบสมัครและสาเนาใบโอนเงินมาที่ SEA ที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรือทีอ่ ีเมล์ info@seathailand.org
หรือส่งไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ EMS มาตามที่อยูข่ อง SEA หรือส่งมอบเอกสารผ่านทางอาจารย์อาสา SEA

 วันปิ ดรับสมัครสอบชิงทุนคือวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซต์วันที่ 10 สิงหาคม 2563
 วันสอบชิงทุนคือวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน์

ปฏิทินการสอบชิงท ุน SEA 2021
15 มิถนุ ายน – 5 สิงหาคม
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม
วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม
วันพุธที่ 2 กันยายน
วันพุธที่ 30 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม

info@seathailand.org

การเปิ ดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 5 สิงหาคม)
การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิสอบชิงทุนบนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ระบบการสอบออนไลน์
การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุม่ 1) และผูส้ อบผ่านทุนสมทบ (กลุม่ 2)
ผูส้ อบผ่านทุนสมทบสามารถเริม่ ต้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบตนเอง
การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สาหรับผูท้ ี่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุม่ 1) ที่กรุงเทพฯ
วันประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั ทุนบนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org
การปิ ดรับการลงทะเบียน
การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น SEA 2021 (การมอบทุน SEA อย่างเป็ นทางการ)
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หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลมุ่ นักเรียน
โดยหลักการแล้ว ทาง SEA จะพิจารณาการแบ่งกลุม่ นักเรียนจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ SEA ประกอบกับ
ข้อมูลผลการเรียนจากค่าเฉลีย่ Grade Point Average ตามที่นกั เรียนแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงมาในใบสมัครประกอบกันเป็ นสาคัญ
โดยนักเรียนในกลุม่ 1 จะถือเป็ นนักเรียนที่ได้คะแนนดีที่สดุ จานวน 16 คนจากทั่วประเทศ ส่วนนักเรียนกลุม่ 2 เป็ นนักเรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์และได้รบั คะแนนในเกณฑ์ดีจนถึงดีมาก และกลุม่ 3 เป็ นนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รบั คะแนนปานกลาง สาหรับ
นักเรียนที่สอบไม่ผา่ น ทาง SEA จะไม่ประกาศรายชื่อ ทัง้ นีท้ างโครงการจะประมวลคะแนนค่าเฉลีย่ กลาง (ค่า Mean) เพื่อเป็ น
คะแนนกลางในการกาหนดการสอบผ่านก่อนและจัดการแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็ น 3 กลุม่ ตามที่ระบุตอ่ ไป
กลุ่ม 1 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน หมายถึงนักเรียนผูท้ ี่ได้รบั ผลคะแนนสูงสุด 16 ลาดับจากผลการประเมินทั่วประเทศ
จากชุดข้อสอบ SEA นักเรียนกลุม่ นีจ้ ะได้รบั สิทธิในการเข้าสอบสัมภาษณ์กบั คณะกรรมการ SEA เพื่อให้คณะกรรมการได้
พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคนในด้านต่างๆเพิ่มเติม เพือ่ การประเมินผลการจัดลาดับ
นักเรียนที่สมควรได้รบั ทุน SEA 2021 ในลาดับต่างๆต่อไป ภายหลังจากที่ SEA ได้สอบสัมภาษณ์นกั เรียนกลุม่ ที่ 1 แล้วเสร็จ ทาง
คณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนทัง้ หมดของนักเรียนในกลุม่ นีแ้ ละพิจารณาประเมินลาดับนักเรียนที่ได้รบั ทุน SEA 2021
และประกาศรายชื่อตามกาหนดการที่ระบุไว้ต่อไป สาหรับนักเรียนผูท้ ี่อยูใ่ นกลุม่ 1 แต่ไม่ได้รบั การพิจารณารับทุนอันดับที่ 1
และ 2 ย่อมถือว่าเป็ นนักเรียนดีเด่นที่สามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น SEA ได้ดว้ ยทุนสมทบของตนเองต่อไปเช่นกัน
และสามารถมีสทิ ธิในการลงทะเบียนได้ทนั ทีภายหลังวันประกาศรายชื่อแบ่งกลุม่ ก่อนหน้าการสอบสัมภาษณ์ได้
กลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยทุนสมทบ หมายถึง กลุม่ นักเรียนที่สามารถทา
คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินจากชุดข้อสอบภาษาอังกฤษของ SEA โดยส่งผลให้นกั เรียนในกลุม่ นีไ้ ด้รบั สิทธิในการพิจารณาเข้า
ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น SEA และสามารถพิจารณาคัดเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการได้โดยอิสระตามหลักเกณฑ์
ของโครงการ นักเรียนในกลุม่ นีส้ ามารถเริม่ ต้นลงทะเบียนเพื่อขอยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเองได้ตงั้ แต่วนั
เสาร์ที่ 22 กรกฎาคมเป็ นต้นไป
สาหรับข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนในกลุม่ 2 และกลุม่ 3 ก็คือ นักเรียนในกลุม่ 2 จะถือว่าเป็ นนักเรียนที่ทาคะแนนได้ดแี ละ
ได้รบั สิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในทุกประเทศ เช่นเดียวกันกับนักเรียนในกลุม่ 3 ที่เป็ นนักเรียนที่สอบผ่านและ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในทุกประเทศเช่นกัน ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากเหตุผลที่วา่ ทางโครงการ
ได้เน้นความสาคัญด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (22 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563)
หลังจากที่ SEA ได้พิจารณาแบ่งกลุม่ นักเรียนที่มีสทิ ธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นตามคุณสมบัติโดยการประกาศ
รายชื่อนักเรียนทัง้ กลุม่ 1 กลุม่ 2 และกลุม่ 3 แล้วนัน้ หากนักเรียนมีความประสงค์ทจี่ ะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง
นักเรียนและผูป้ กครองสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สทิ ธิลงทะเบียนตามที่ระบุ โดยการคัดเลือกและตรวจสอบ
ยอดคงเหลือของประเทศที่ตอ้ งการเข้าร่วมโครงการและกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้อมชาระเงินค่าลงทะเบียนจานวน 30,000
บาท ทัง้ นี ้ หลังจากที่ SEA ได้รบั การยืนยันทัง้ ทางเอกสารและค่าลงทะเบียนแล้ว SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพือ่
การเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้นกั เรียนดาเนินการจัดทาตามลาดับ ทัง้ นี ้ SEA
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลาดับการลงทะเบียนเป็ นสาคัญ
และเพื่อความมั่นใจในการที่จะได้เข้าร่วมโครงการในประเทศที่นกั เรียนต้องการ ทาง SEA ขอแนะนาให้ตดิ ต่อมายังทีมงาน SEA ที่
หมายเลข 02-907-7767 หรือ SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อความแน่ใจก่อนการตัดสินใจลงทะเบียน
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จานวนท ุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ
แต่ละองค์กรผูส้ นับสนุนการให้ทนุ โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นในแต่ละประเทศ ได้กาหนดจานวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะ
สามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้ ทัง้ นี ้ แต่ละองค์กรจะคานึงถึงความสมดุลของทัง้ จานวนครอบครัวอุปถัมภ์ จานวน
โรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็ นสาคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกาหนดตามความสมดุลของทัง้
จานวนนักเรียนทีต่ อ้ งการเข้าร่วมโครงการ กับจานวนผูร้ บั นักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สดุ เท่าที่จะ
ทาได้ และยังต้องคานึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนัน้ จึงเป็ นสาเหตุหลักที่
ทาให้แต่ละประเทศมีความจาเป็ นต้องจากัดจานวนนักเรียนที่ตอ้ งการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น
ทุน SEA 2021 เปิ ดรับสมัครให้นกั เรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี ้ สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟิ นแลนด์ สเปน โปรตุเกส ญี่ปนุ่ จีน และ อัฟริกาใต้ โดยมีรายละเอียดตามตารางดังทีร่ ะบุตอ่ ไป

ค่าโครงการท ุนสมทบของแต่ละประเทศ
ในการดาเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นแม้วา่ ทางโครงการจะได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆ
รวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีตอ้ นรับนักเรียนเข้าสูค่ วามดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดี
กระบวนการดาเนินการโครงการย่อมจะได้รบั ความสนับสนุนจากปั จจัยซึง่ ถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆซึง่
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ซึง่ โดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี ้
ทางองค์กรได้นาไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาด้านบุคลากร
การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผูจ้ ดั การทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สาร การเดินทาง การติดต่อสือ่ สาร สือ่ โครงการ
การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสาคัญการศึกษาอย่างที่สดุ ดังนัน้ โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งใน
การลดค่าใช้จา่ ยและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจานวนนักเรียนทีเ่ ปิ ดรับสมัคร ดังนี ้
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ ไป/ไม่เคยได้รบั เกรด 0-1.5)
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa F1 (GPA 2.50 ขึน้ ไป/อายุไม่เกิน 19)
ประเทศบราซิล
ประเทศออสเตรเลีย (Classic Program ทั่วประเทศ)
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน)
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน)
ประเทศฟิ นแลนด์
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน)
ประเทศสเปน
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศญี่ปนุ่ (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (หอพักโรงเรียนทีก่ รุงปั กกิ่ง)
ประเทศอัฟริกาใต้
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จานวนทุน
30 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
1 ทุน
10 ทุน
5 ทุน
5 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
3 ทุน
2 ทุน
5 ทุน

ค่าโครงการ (บาท)
420,000
700,000
420,000
460,000
460,000
460,000
440,000
440,000
360,000
450,000
450,000
420,000
420,000
400,000

www.seathailand.org

ค่าโครงการตามที่ระบ ุนี้รวมถึง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องให้กบั นักเรียน
การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นกั เรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซา่ นักเรียนแลกเปลีย่ น
การประสานงานด้านข้อมูล การให้คาปรึกษา การบริการ การให้ความดูแลและช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาต่างๆ
การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นกั เรียนได้รบั วีซา่ นักเรียนเพื่อการเดินทาง
ความคุม้ ครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทัง้ กรณีสขุ ภาพ/ร่างกาย/อุบตั ิเหตุ)
การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
การจัดการด้านค่าธรรมเนียมวีซา่ นักเรียนและเปลีย่ น
การจัดการด้านตั๋วเครือ่ งบิน ขาไปและขากลับ
การได้รบั ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA

การชาระเงินค่าโครงการ
SEA ได้จดั สรรการชาระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็ น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี ้
งวด
1
2
3
4

กาหนดการ
ตัง้ แต่ 22 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563
1 ธันวาคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2564
1 เมษายน 2564

การดาเนินการ
จานวนเงิน (บาท)
การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
30,000
(SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี)
การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ
120,000
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
150,000
ค่าโครงการในส่วนที่เหลือ
(แล้วแต่กรณี)

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA
SEA ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไว้ดงั นี ้
 การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวทางโครงการนักเรียน
แลกเปลีย่ น การอธิบายและชีแ้ จงการดาเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทุน SEA อย่างเป็ นทางการให้กบั นักเรียนผูท้ ี่
ได้รบั การพิจารณาได้รบั ทุนในลาดับต่างๆ (วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563)
 กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทาง SEA จัดให้เฉพาะสาหรับนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั การถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่สาคัญจากผูท้ เี่ คยเข้าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้อมูล สาระสาคัญจากโครงการ SEA นอกจากนี ้
ทางโครงการต้องการให้นกั เรียนได้มีโอกาสในการทาความรูจ้ กั สร้างความสามัคคี ระหว่างเครือข่าย SEA เพื่อการปู
พืน้ ฐานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/ต่างจังหวัด/กลางมีนาคม 2564)
 การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นยา้ ถึงข้อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆก่อนที่
นักเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ตา่ งประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้าร่วมโครงการที่ถกู ต้อง ระเบียบ
โครงการ และข้อมูลสาคัญต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/ปลายเดือนมิถนุ ายน 2564)
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กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะอ้างอิงกับช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนัน้
ยังพิจารณาจากกาหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขนึ ้ เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการ หรือการจัดการเรียนการ
สอนภาษาในบางกรณีดว้ ยเช่นกัน สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกาหนดการปิ ดภาคเรียนของแต่ละ
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ว นักเรียนแลกเปลีย่ นจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิ ดภาคเรียน
ที่สอง ซึง่ แต่ละประเทศได้กาหนดช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการไว้ ดังนี ้
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา/บราซิล/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์/เยอรมนี/
ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/ฟิ นแลนด์/อัฟริกาใต้/จีน
อิตาลี/สเปน
ญี่ปนุ่ (มี 2 กลุม่ )

เดินทางไป
ส.ค. 64

เดินทางกลับ
มิ.ย. 65

ก.ย. 64
มี.ค. 64 หรือ ส.ค. 64

ก.ค. 65
ม.ค. 65 หรือ มิ.ย. 65

การเดินทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน
โดยหลักเกณฑ์สากลของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นนักเรียนจะต้องเป็ นนักเรียนที่สามารถเดินทางตามลาพังจากประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ การเดินทางนีถ้ ือเป็ นความรับผิดชอบขัน้ พืน้ ฐานทีน่ กั เรียนแลกเปลีย่ นจะต้องเดินทาง
ได้ดว้ ยตนเอง อย่างไรก็ดี นักเรียนแลกเปลีย่ นจะได้รบั การอบรม คาแนะนาในการปฏิบตั ิตนระหว่างการเดินทาง รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็ นอย่างดีก่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนกั เรียนอาจจะได้เดินทางแบบกลุม่ ร่วมกับนักเรียน
แลกเปลีย่ นรายอื่นๆพร้อมกันตามกาหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, จีน, ญี่ปน,
ุ่ อัฟริกาใต้ เป็ นต้น
__________________________________________________________________________________________________________

Student Exchange Association
178 พลัสซิตพ้ี าร์ค ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-907-7767 โทรสาร 02-907-7768

info@seathailand.org
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