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 ระเบยีบการสมคัรสอบโครงการนกัเรียนแลกเปลีย่น   

  Student Exchange Association 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Student Exchange Association (SEA) คือองคก์รเอกชนขนาดเลก็ด าเนินกิจการโครงการศกึษาแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2551 จากกลุม่บคุคลทีเ่ลง็เห็นถงึความส าคญัของการพฒันาเยาวชนไทยดว้ยการศกึษา เรยีนรู ้ ภาษาและ
วฒันธรรมที่ตา่งประเทศ วตัถปุระสงคข์อง SEA คือเพื่อใหเ้ยาวชนไทยพฒันาความรู ้ ความสามารถ ทกัษะการด ารงชีวิต ความ
รบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมดว้ยการเขา้รว่มโครงการและน าสิง่ที่ไดร้บัจากโครงการมาท าประโยชนต์อ่สว่นรวม 
 SEA ยินดีสนบัสนนุการศกึษาดว้ยการด าเนินการโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นใหก้บัเยาวชนไทยทีม่ีคณุสมบตัถิกูตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคณุสมบตัิพืน้ฐาน ความสามารถเชิงวชิาการ ทกัษะในการสือ่สาร 
บคุลกิภาพ ความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและผูอ้ื่น และองคป์ระกอบที่เหมาะสมกบัการเป็นตวัแทนนกัเรยีนแลกเปลีย่นจากประเทศไทย 
โดยทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีการสอบคดัเลอืกประจ าปีการศกึษา 2565-2566 โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

 

 

ประเภททนุ SEA 2022 

 ทุนสมทบเต็มจ ำนวน จ ำนวนกว่ำ 60 ทุน 9 ประเทศ 
นกัเรยีนที่สอบผา่นการสอบคดัเลอืกและมีคณุสมบตัิผา่นเกณฑแ์ละไดร้บัสทิธิในการเขา้รว่มโครงการในประเทศ
ตา่งๆ ดว้ยทนุสมทบเต็มจ านวนของตนเอง  ซึง่นกัเรยีนสามารถพจิารณาเขา้รว่มโครงการดว้ยการคดัเลอืกประเทศ
ไดโ้ดยอิสระ ตามจ านวนทนุของแตล่ะประเทศ ตามล าดบัการลงทะเบียนก่อนหลงัจากทางฝ่ายนกัเรยีน  

 ทุน SEA Early Bird มูลค่ำทุนละ 20,000 บำท 
     นกัเรยีนที่สอบผา่นการสอบคดัเลอืกและมีคณุสมบตัิผา่นเกณฑแ์ละไดร้บัสทิธิในการเขา้รว่มโครงการในประเทศ

ตา่งๆดว้ยทนุสมทบของตนเอง และด าเนินการลงทะเบียนยืนยนัการเขา้รว่มโครงการตัง้แตว่นัประกาศผลสอบ
ระหวา่งวนัท่ี 2 กนัยายน 2564 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยลกัษณะของทนุ SEA Early Bird นีจ้ะเป็นใน
รูปแบบสว่นลดของคา่โครงการตามประเทศที่นกัเรยีนลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการและจะถกูน าไปหกัในการช าระ
เงินคา่โครงการในงวดสดุทา้ย 

 

 

คณุสมบติัพ้ืนฐานของผ ูส้มคัร 

 สญัชาติไทย และมีอายรุะหวา่ง 14 - 17 ปี 

 มีภมูิล  าเนาตามทะเบยีนบา้นอยูใ่นประเทศไทย และไดร้บัสทิธิครอบครองบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง  
ประเทศไทยอยา่งถกูตอ้ง 

 เป็นนกัเรยีนทีก่  าลงัศกึษาอยูร่ะหวา่งชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 - 5 โดยศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนที่อยูภ่ายใตก้ารรบัรองของ
กระทรวงศกึษาธิการ ทัง้ในขณะที่สมคัรและระหวา่งการเขา้รว่มโครงการ 

 มีผลการเรยีนในชว่ง 3 ปีการศกึษาลา่สดุอยูใ่นระดบัคา่เฉลีย่สะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึน้ไป 

 ไมเ่คยไดร้บัผลการเรยีนในระดบัคะแนน 0 (F) หรอื 1 (D) ในชว่ง 2 ปีการศกึษาหลงัสดุ 

 เป็นนกัเรยีนทีม่ีความประพฤติด ีบคุลกิภาพดี สขุภาพจิตดี มีความรบัผิดชอบ วฒุิภาวะทางอารมณด์ี 

 เป็นนกัเรยีนทีม่ีสขุภาพพลานามยัสมบรูณ ์แข็งแรง ไมม่ีโรคประจ าตวั โรคเรือ้รงั หรอืโรคติดตอ่ 

 สามารถยอมรบัและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นได ้

 ไดร้บัความสนบัสนนุท่ีดีจากผูป้กครองในการใหเ้ขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น 
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คณุสมบติัดา้นภาษา 

 โดยทั่วไปนกัเรยีนทีจ่ะสามารถเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นไดน้ัน้ ควรเป็นนกัเรยีนทีม่ีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษทัง้ในเชิงวิชาการและการสือ่สารท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางขึน้ไป ทัง้นี ้ ทางโครงการสามารถตรวจสอบคณุสมบตัิพืน้ฐาน
ของนกัเรยีนไดจ้ากการสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษจากชดุขอ้สอบของ SEA หรอืชดุขอ้สอบวดัระดบัภาษาองักฤษจาก
สถาบนัอื่น รวมไปถึงการพิจารณาเบือ้งตน้จากระดบัผลการเรยีนที่นกัเรยีนไดร้บัมาจากโรงเรยีนตน้สงักดัที่ไทยของนกัเรยีนไดเ้ช่นกนั  

อยา่งไรก็ดีก่อนท่ีนกัเรยีนจะเขา้รว่มโครงการ นกัเรยีนควรทราบดว้ยวา่ในแตล่ะประเทศทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษากลางในการสือ่สาร ยอ่มจะใชภ้าษาของประเทศนัน้ๆเป็นเครือ่งมือในการสือ่สาร เช่นประเทศอิตาล ีประเทศฟินแลนด ์ประเทศ
โปรตเุกส ประเทศสเปน และยิง่ส  าคญัไปกวา่นัน้ในบางประเทศเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศญ่ีปุ่ น ไดก้ าหนดให้
นกัเรยีนที่จะเขา้รว่มโครงการท่ีประเทศเหลา่นี ้ ตอ้งเคยผา่นการเรยีนการสอน การเตรยีมความพรอ้มในดา้นพืน้ฐานภาษามาก่อน
การเดินทางมากกวา่ 1 ปีขึน้ไปอีกดว้ย ฉะนัน้ คณุสมบตัิพืน้ฐานทางภาษาตา่งประเทศที่นกัเรยีนมีอยู่ก่อนการเขา้รว่มโครงการจรงิ
นัน้ จึงเป็นสิง่ที่นกัเรยีนและทา่นผูป้กครองควรตระหนกัถงึคณุสมบตัินี ้ และทางนกัเรยีนควรเป็นฝ่ายศกึษาหาความรูเ้พื่อการพฒันา
ทกัษะความสามารถทางภาษานัน้ๆก่อนการเดินทางจรงิ เพื่อประโยชนข์องการเขา้รว่มโครงการดว้ยความส าเรจ็ในอนาคตตอ่ไป 
 

ประเทศท่ีโครงการเปิดรบัสมคัร 

สหรฐัอเมรกิา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาล ีสเปน โปรตเุกส ฟินแลนด ์ญ่ีปุ่ น และ อฟัรกิาใต ้
 

วิธีการสมคัร 

 ผูส้มคัรด าเนินการสมคัรออนไลนท์ี่เว็บไซต ์www.seathailand.org กรอกขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอนบนหนา้เว็บไซต ์

 ผูส้มคัรดาวนโ์หลดใบสมคัรสอบชิงทนุ SEA 2022 ในรูปแบบ PDF File จาก เว็บไซต ์ www.seathailand.org   

 ผูส้มคัรแนบรูปถ่ายนกัเรยีนตามที่ก าหนดและกรอกขอ้มลูลงในใบสมคัรพรอ้มลงลายเซ็นรบัรองอยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

 สมคัรฟร ีไมต่อ้งช าระเงินคา่สมคัรแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ 

 ผูส้มคัรสง่ใบสมคัรมาที่ SEA ทีอ่ีเมล ์info@seathailand.org หรอืที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรอืสง่ไปรษณียด์ว่น 
EMS มาตามที่อยูข่อง SEA หรอืสง่มอบเอกสารผา่นทางอาจารยอ์าสา SEA ภายในวนัท่ี 22 สงิหาคม 2564 

 วันปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคือวันที่ 22 สิงหำคม 2564 

 ผู้สมัครตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้ำเว็บไซตวั์นที ่24 สิงหำคม 2564 

 วันสอบคัดเลือกคือวันอำทติยท์ี ่29 สิงหำคม 2564 เวลำ 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน ์
 

ปฏิทิน SEA 2022 

 

25 มิถนุายน – 22 สงิหาคม การเปิดรบัสมคัรคดัเลอืก (นกัเรยีนตอ้งสง่ใบสมคัรถึง SEA ก่อน 22 สงิหาคม) 
วนัองัคารที่ 24 สงิหาคม วนัประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธิสอบบนหนา้เว็บไซต ์ www.seathailand.org 
วนัอาทิตยท์ี่ 29 สงิหาคม วนัสอบคดัเลอืกพรอ้มกนัทั่วประเทศ ตัง้แตเ่วลา 10.00 – 12.00 น. ระบบการสอบออนไลน ์
วนัพฤหสับดีที ่2 กนัยายน วนัประกาศรายช่ือนกัเรยีนที่สอบผา่นการคดัเลอืก 
วนัพฤหสับดีที่ 2 กนัยายน วนัเริม่ตน้การลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ 
วนัพฤหสับดีที ่30 กนัยายน วนัสิน้สดุการรบัทนุ SEA Early Bird 
วนัอาทิตยท์ี ่31 ตลุาคม วนัปิดรบัการลงทะเบียน 
วนัอาทิตยท์ี ่31 ตลุาคม วนัปฐมนเิทศโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น SEA 2022 
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ชดุขอ้สอบ SEA 2022 

 SEA ไดจ้ดัท าชดุขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นการสอบคดัเลอืกในวนัอาทิตยท์ี่ 29 สงิหาคม 2564 เวลา 10:00 น.ถึง 
12:00 น. โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ขอ้สอบภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา 
2. ขอ้สอบปรนยั (4 ตวัเลอืก) จ านวน 100 ขอ้ 
3. ระยะเวลาในสอบ 90 นาที เริม่สอบตัง้แตเ่วลา 10:30 – 12:00 ดว้ยระบบออนไลน ์
4. SEA ขอสงวนสทิธิกำรไม่แจง้ผลคะแนนภำยหลังกำรสอบในทุกกรณี เนื่องจากการสอบนีถื้อเป็นการสอบคดัเลอืก

ภายในระบบของทางโครงการโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อการพิจารณาคณุสมบตัิขัน้พืน้ฐานในการใชภ้าษาองักฤษในเชิง
วิชาการเพื่ออา้งอิงถึงโอกาสในเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นของ SEA เทา่นัน้ 

5. ชดุขอ้สอบของ SEA ไมส่ามารถน าไปใชอ้า้งองิในการวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษกบัสถานศกึษาใดๆได ้
 

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผา่นการสอบคดัเลือก 
 โดยหลกัการแลว้ ทาง SEA จะพิจารณาคณุสมบตัินกัเรยีนจากผลคะแนนสอบภาษาองักฤษของ SEA ประกอบกบัขอ้มลู
ผลการเรยีนจากคา่เฉลีย่ Grade Point Average (G.P.A.) ตามที่นกัเรยีนแจง้ขอ้มลูตามขอ้เทจ็จรงิมาในใบสมคัรประกอบกนัเป็น
ส าคญั โดย ทัง้นีท้างโครงการจะประมวลคะแนนคา่เฉลีย่กลาง (คา่ Mean) เพื่อเป็นคะแนนกลางในการพิจารณาการสอบผา่นเกณฑ์
หรอืไมต่อ่ไป ตวัอยา่งเช่น สมมตุิวา่ขอ้สอบภาษาองักฤษปรนยั 4 ตวัเลอืกของ SEA 2022 มีจ านวนทัง้หมด 100 ขอ้ และทาง
โครงการก าหนดคะแนนเต็มไวท้ี ่ 100 คะแนน ภายหลงัการสอบของนกัเรยีนทั่วประเทศ ทางโครงการสามารถประมวลผลค านวณ
คะแนนคา่เฉลีย่กลาง (คา่ Mean) ของผูส้มคัรทัง้หมดไดท้ี่ 55 คะแนน ดงันัน้จึงหมายความไดว้า่นกัเรยีนที่สามารถท าคะแนนไดเ้กิน
กวา่ 55 คะแนนขึน้ไปนัน้คือกลุม่นกัเรยีนที่สอบผา่นการคดัเลอืกในปี 2022 นีแ้ละสามารถตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการดว้ยการ
ลงทะเบียนตามขัน้ตอนที่ทางโครงการก าหนดไวต้อ่ไปได ้ในทางกลบักนันกัเรยีนที่ท าคะแนนต ่ากวา่ 55 คะแนนลงไป ทางโครงการก็
จะถือไดว้า่เป็นนกัเรยีนที่สอบไมผ่า่นเกณฑ ์ และไมส่ามารถลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการตอ่ได ้ โดยทางโครงการจะไมป่ระกาศรายช่ือ
นกัเรยีนในกลุม่นีบ้นหนา้เว็บไซตข์องทางโครงการ 
 

การลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ (2 กนัยายน 2564 – 31 ตลุาคม 2564) 

หลงัจากที ่ SEA ไดพ้ิจารณานกัเรยีนที่สอบผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นตามคณุสมบตัิโดย
การประกาศรายช่ือนกัเรยีนบนหนา้เว็บไซตแ์ลว้นัน้ โดยเบือ้งตน้ SEA ขอแนะน าใหท้างนกัเรยีนและผูป้กครองพิจารณาไตรต่รองใหถ่ี้
ถว้นก่อนวา่ทางฝ่ายนกัเรยีนจะพจิารณาเขา้รว่มโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นที่ตา่งประเทศเป็นระยะเวลา 10 เดือนอยา่งจรงิจงั
หรอืไม ่ และในกรณีที่นกัเรยีนไดต้ดัสนิใจอยา่งแนว่แนว่า่จะเขา้รว่มโครงการดว้ยทนุสมทบของตนเอง  นกัเรยีนและผูป้กครอง
สามารถยืนยนัการเขา้รว่มโครงการไดโ้ดยการใชส้ทิธิลงทะเบียนของนกัเรยีนเอง  โดยทาง SEA ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนที่สอบผา่น
สามารถพจิารณาประเทศที่นกัเรยีนตอ้งการเขา้รว่มโครงการไดโ้ดยอิสระ นบัตัง้แตว่นัประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นเกณฑว์นัท่ี 2 
กนัยายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2564  

อยา่งไรก็ดี ในชัน้ตน้ทางโครงการขอแนะน าใหท้างนกัเรยีนทีส่นใจลงทะเบยีนยืนยนัเขา้รว่มโครงการควรติดตอ่กบัทาง
โครงการทาง SEA Hotline 089-895-5759 หรอืที่หมายเลข 02-907-7767 เพื่อการตรวจสอบยอดคงเหลอืของประเทศทีต่อ้งการเขา้
รว่มโครงการก่อนทีจ่ะกรอกขอ้มลูลงในใบลงทะเบียนและช าระเงินคา่ลงทะเบียนจ านวน  30,000 บาท  ทัง้นี ้ เพื่อความมั่นใจของทัง้
ทางฝ่ายนกัเรยีนเก่ียวกบัประเทศเปา้หมายของนกัเรยีนรว่มกบัทางโครงการ และภายหลงัจากที่ทางฝ่ายนกัเรยีนไดด้  าเนินการกรอก
ใบลงทะเบยีนและช าระเงินลงทะเบียนผา่นทางระบบธนาคารมาเรยีบรอ้ยแลว้ และเมื่อ SEA ไดร้บัการยืนยนัทัง้ทางเอกสารและ
คา่ลงทะเบียนแลว้    SEA จะออกเอกสารตอบรบัการลงทะเบียนเพื่อการเขา้รว่มโครงการและจดัสง่ชดุเอกสารใบสมคัรตา่งประเทศ 
Application Form ใหน้กัเรยีนด าเนินการจดัท าในวนัปฐมนิเทศโครงการตามล าดบั  ทัง้นี ้SEA ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาตอบรบั
การเขา้รว่มโครงการในแตล่ะประเทศของนกัเรยีนโดยยดึถือล าดบัการลงทะเบยีนเป็นส าคญั  
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ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. นกัเรยีนที่สามารถลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มโครงการ SEA ไดค้ือนกัเรยีนที่สอบผา่นเกณฑม์ีรายช่ืออยูบ่นหนา้เว็บไซต ์
2. SEA เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนพิจารณาคดัเลอืกประเทศในการเขา้รว่มโครงการโดยอิสระ ไมม่ีการแบง่กลุม่ประเทศ  
3. นกัเรยีนควรติดตอ่ SEA Hotline เพื่อตรวจสอบยอดของประเทศทีน่กัเรยีนตอ้งการเขา้รว่มโครงการ 
4. ถา้นกัเรยีนตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการ ใหน้กัเรยีน Download ใบลงทะเบียน SEA 2022 ในรูปแบบ PDF File ที่หนา้เว็บไซต์

www.seathailand.org และกรอกขอ้มลู และช าระเงินคา่ลงทะเบยีน 30,000 บาท และจดัสง่เอกสารตา่งๆเขา้ระบบ SEA 
5. SEA ติดตอ่นกัเรยีนหรอืทา่นผูป้กครองทางหมายเลขโทรศพัทท์ี่ระบลุงในใบลงทะเบียนเพื่อยืนยนัการลงทะเบยีน 
6. SEA ออกเอกสารการตอบรบัลงทะเบียนและสง่มอบเอกสาร Application Form ในวนัปฐมนิเทศ 31 ตลุาคม 2564 
7. ภายหลงัที่นกัเรยีนลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ และหากวา่นกัเรยีนหรอืทา่นผูป้กครองรอ้งขอถอนตวัหรอืยกเลกิการเขา้รว่ม

โครงการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางโครงการขอสงวนสทิธิในการคืนเงินคา่ลงทะเบียนจ านวน 30,000 บาทนีใ้หก้บัทาง
นกัเรยีนในทกุกรณี 

 

ทนุ SEA Early Bird 2022 

 SEA ยินดีมอบทนุ SEA Early Bird ใหก้บันกัเรยีนที่ลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการในทกุประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 2 กนัยายน 
2564 จนถึง 30 กนัยายน 2564 โดยลกัษณะของทนุ SEA Early Bird นีจ้ะเป็นในรูปแบบสว่นลดของคา่โครงการตามประเทศที่
นกัเรยีนลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการและจะถกูน าไปหกัจากคา่โครงการในการช าระเงินงวดสดุทา้ยตอ่ไป 
 ตวัอยา่งเช่น คา่โครงการของประเทศสหรฐัอเมรกิา คือ 420,000 บาท หากวา่นกัเรยีนลงทะเบยีนมาในระยะเวลาที่ก าหนด
และไดร้บัทนุ SEA Early Bird จ านวน 20,000 บาท นกัเรยีนช าระเงินงวดที่ 1-3 (30,000+120,000+150,000) ตามปกต ิและจะ
ไดร้บัสว่นลดในงวดสดุทา้ยหกัออกไป 20,000 บาท โดยช าระงวดสดุทา้ยที่ 100,000 บาท รวมทัง้สิน้ท่ี 400,000 บาท จากคา่
โครงการปรกติที่ 420,000 บาท 
 

จ านวนทนุท่ีเปิดรบัสมคัรของแต่ละประเทศ 

 องคก์รผูส้นบัสนนุการใหท้นุโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นในตา่งประเทศ ไดก้ าหนดจ านวนนกัเรยีนท่ีทางองคก์รจะสามารถ
ตอบรบันกัเรยีนจากประเทศตา่งๆได ้  ทัง้นี ้ ทางองคก์รจะค านงึถึงความสมดลุของทัง้จ านวนครอบครวัอปุถมัภ ์ จ านวนโรงเรยีนใน
เครอืขา่ย และนโยบายจากภาครฐับาลของแตล่ะประเทศเป็นส าคญั โดยจะก าหนดตามความสมดลุของทัง้จ านวนนกัเรยีนที่ตอ้งการ
เขา้รว่มโครงการ กบัจ านวนผูร้บันกัเรยีนใหเ้ทา่เทียมกนัมากที่สดุเทา่ที่จะท าได ้  และยงัตอ้งค านงึถึงคณุภาพของโครงการและความ
สะดวกตอ่การจดัการในดา้นตา่งๆ อีกดว้ย   ดงันัน้  จึงเป็นสาเหตหุลกัที่ท  าใหแ้ตล่ะประเทศมีความจ าเป็นตอ้งจ ากดัจ านวนนกัเรยีน
ที่ตอ้งการเขา้รว่มโครงการตามเหตผุลขา้งตน้   
 

ค่าโครงการทนุสมทบของแต่ละประเทศ 

 ในการด าเนินการโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่น แมว้า่ทางโครงการจะไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐับาลในประเทศตา่งๆ
รวมถงึการจดัใหม้ีครอบครวัอปุถมัภอ์าสาสมคัรที่ยินดีตอ้นรบันกัเรยีนเขา้สูค่วามดแูลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ     อยา่งไรก็ดี
กระบวนการด าเนินการโครงการยอ่มจะไดร้บัความสนบัสนนุจากปัจจยัซึง่ถือเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ     ซึง่
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัการโครงการยอ่มมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ    ซึง่โดยหลกัเกณฑแ์ลว้ คา่โครงการเหลา่นี ้
ทางองคก์รไดน้ าไปจดัสรรและกระจายเพื่อการพฒันาจดัการโครงการตามกระบวนการตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการพฒันาดา้นบคุลากร 
การอบรม การจดัการบรหิารองคก์รผูจ้ดัการทนุโครงการ การพฒันาเทคโนโลยีการสือ่สาร การเดินทาง การติดตอ่สือ่สาร สือ่โครงการ 
การจดัการะบบขอ้มลู ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้ SEA และองคก์รเครอืขา่ยตา่งประเทศทั่วโลกตา่งเลง็เหน็ถึง
ความส าคญัของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความส าคญัการศกึษาอยา่งที่สดุ ดงันัน้ โครงการจึงพยายามอยา่งยิง่ใน
การลดคา่ใชจ้า่ยและพิจารณาคา่โครงการของแตล่ะประเทศตามจ านวนนกัเรยีนทีเ่ปิดรบัสมคัร ดงันี ้
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ประเทศ จ ำนวนทุน ค่ำโครงกำร (บำท) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ไป/ไมเ่คยไดร้บัเกรด 0 - 1) 30 ทนุ 420,000 
ประเทศเยอรมนี  (ปฐมนเิทศตอ้นรบัและการสอนภาษาเยอรมนั 12 วนั) 10 ทนุ 460,000 
ประเทศฝรั่งเศส  (ปฐมนิเทศที่กรุงปารสี 7 วนั) 5 ทนุ 440,000 
ประเทศฟินแลนด ์ 5 ทนุ 440,000 
ประเทศอิตาล ี(ปฐมนเิทศที่เมืองมิลาน 2 วนั) 5 ทนุ 360,000 
ประเทศสเปน 2 ทนุ 450,000 
ประเทศโปรตเุกส 2 ทนุ 450,000 
ประเทศญ่ีปุ่ น  (ปฐมนเิทศที่กรุงโตเกียว 4 วนั/รบัสมคัรเฉพาะนกัเรยีนหญิง) 2 ทนุ 420,000 
ประเทศอฟัรกิาใต ้ 5 ทนุ 400,000 

 

ค่าโครงการตามท่ีระบน้ีุรวมถึง 

1. การจดัการดา้นเอกสาร การจดัสง่ชดุ Application Form ระหวา่งประเทศ 
2. การจดัหาครอบครวัอปุถมัภอ์าสาสมคัรที่มีคณุสมบตัิถกูตอ้งใหก้บันกัเรยีน 
3. การจดัหาโรงเรยีนรฐับาลใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้เรยีนอยา่งถกูตอ้งตามระเบียบวซีา่นกัเรยีนแลกเปลีย่น 
4. การประสานงานดา้นขอ้มลู การใหค้  าปรกึษา การบรกิาร การใหค้วามดแูลและชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาตา่งๆ  
5. การจดัปฐมนเิทศตา่งๆ  การปฐมนิเทศทนุโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนเิทศก่อนออกเดินทาง 
6. การใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารในการสมคัรและประสานงานใหน้กัเรยีนไดร้บัวซีา่นกัเรยีนเพื่อการเดินทาง 
7. ความคุม้ครองประกนัภยันกัเรยีน (ครอบคลมุเต็มรูปแบบ Full Coverage ทัง้กรณีสขุภาพ/รา่งกาย/อบุตัิเหต)ุ 
8. การบรกิารจดัสง่นกัเรยีนและช่วยเหลอื Check in ที่สนามบินสวุรรณภมูิ 
9. การจดัการสมคัรวซีา่ และช าระเงินคา่ธรรมเนยีมวีซา่นกัเรยีนและเปลีย่น 
10. การจดัหาตั๋วเครือ่งบิน ขาไปและขากลบั นกัเรยีนเดินทางตามก าหนดการของทางโครงการ 
11. การไดร้บัผลติภณัฑแ์ละของที่ระลกึตา่งๆจาก SEA 

 

 

การช าระเงินค่าโครงการ 

SEA ไดจ้ดัสรรการช าระเงินคา่โครงการโดยแบง่ออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดงันี ้
 

งวด ก ำหนดกำร กำรด ำเนินกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) 
1 ตัง้แต ่2 กนัยายน – 31 ตลุาคม 2564 การลงทะเบยีนยืนยนัการเขา้รว่มโครงการ 

(SEA ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทกุกรณี) 
30,000 

2 1 ธนัวาคม 2564 การจดัสง่ชดุเอกสารตา่งประเทศ  120,000 
3 1 กมุภาพนัธ ์2565 การจดัหาครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีน    150,000 
4 1 เมษายน 2565 คา่โครงการในสว่นท่ีเหลอืของประเทศนัน้ๆ  (แลว้แตก่รณี 
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การรอ้งขอยกเลิกโครงการ 

 ในกรณีที่นกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการมีความประสงคท์ี่จะขอยกเลกิโครงการไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางโครงการขอชีแ้จง
เบือ้งตน้วา่ ทางโครงการขอสงวนสทิธิในการคืนเงินคา่โครงการทัง้หมดใหก้บัทางฝ่ายนกัเรยีนได ้ เนื่องจากภายหลงัจากที่นกัเรยีนได้
ยืนยนัท่ีจะเขา้รว่มโครงการและด าเนินการเขา้สูก่ระบวนการใดๆ ในสว่นของทางโครงการท่ีไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนรว่มไปกบัทาง
ตา่งประเทศควบคูก่นัไปตามเง่ือนเวลาตามขัน้ตอนนัน้ๆ นอกจากนีก้ารยืนยนัในการเขา้รว่มโครงการของนกัเรยีนทา่นหนึง่ยอ่มสง่ผล
กระทบถึงสทิธิในการเขา้รว่มโครงการในประเทศตา่งๆของนกัเรยีนทา่นอื่นๆอีกดว้ย โดยเฉพาะประเทศทีม่ียอดจ านวนทนุนอ้ยๆ
อยา่งเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศฟินแลนด ์ เป็นตน้ ดงันัน้ทางโครงการขอใหท้างผูเ้ขา้รว่มโครงการพิจารณาไตรต่รองใหล้ะเอยีดถ่ี
ถว้นก่อนการตดัสนิใจวา่จะเขา้รว่มโครงการ 
 

 ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการคืนเงินคา่โครงการตามขัน้ตอนตา่งๆ ทางโครงการขอพิจารณาก าหนดไวด้งันี ้
 

1. ทางโครงการขอสงวนสทิธิในการคืนเงินคา่ลงทะเบียน 30,000 บาท ไมว่า่ในกรณีใดๆ 
2. การขอยกเลกิโครงการ ภายหลงัการช าระเงินคา่โครงการงวดที่ 2 จ านวนเงิน 30,000 บาท รวมกบั 120,000 บาท รวมเป็น 

150,000 บาท โดยที่ทางโครงการไดด้  าเนินการตรวจสอบชดุ Application Form และจดัสง่ชดุเอกสารดงักลา่วเพื่อการตอบ
รบัการเขา้รว่มโครงการจากทางตา่งประเทศใหแ้ลว้ ทางโครงการพิจารณาคืนเงิน 60,000 บาท 

3. การขอยกเลกิโครงการภายหลงัการช าระเงินคา่โครงการงวดที่ 3 จ านวนเงิน 150,000 บาท รวมกบัคา่โครงการท่ีช าระ
มาแลว้ก่อนหนา้ในงวดที ่ 1 และ 2 ที่จ านวน 150,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท โดยที่ทางโครงการไดเ้ริม่ตน้จดัการ
จดัหาครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนใหก้บันกัเรยีนแลว้ ทางโครงการพิจารณาคืนเงิน 120,000 บาท 

4. การขอยกเลกิโครงการภายหลงัการช าระเงินคา่โครงการงวดที่ 4 จ านวนเงินเป็นไปตามยอดคา่โครงการของประเทศนัน้ๆท่ี
นกัเรยีนลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ โดยที่ทางโครงการด าเนนิการการจดัหาครอบครวัอปุถมัภแ์ละโรงเรยีนใหแ้ลว้เสรจ็
แลว้ ด าเนินการสมคัรวีซา่ และรอฟังผลวีซา่นกัเรยีนแลว้ หรอืวีซา่ไมผ่า่น ทางโครงการพิจารณาคืนเงิน 180,000 บาท 

5. การขอยกเลกิโครงการภายหลงัจากที่โครงการไดด้  าเนินการในทกุขัน้ตอนแลว้เสรจ็จนกระทั่งนกัเรยีนเดินทางแลว้ไมว่า่จะ
เป็นในชว่งเวลาใดก็ตาม และตอ่มาทางฝ่ายนกัเรยีนตดัสนิใจขอเดินทางกลบัไทย หรอืทางนกัเรยีนไดร้บัพิจารณาจากทาง
โครงการใหอ้อกจากโครงการก่อนก าหนดไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทางโครงการไมค่ืนเงินคา่โครงการทัง้หมดในทกุกรณี 

 

ทางโครงการตระหนกัดีกวา่ การพิจารณากรณีดา้นการเงินประกอบกบัขัน้ตอนการด าเนินการโครงการตามระบบการ
ท างานของทัง้ทางไทยและตา่งประเทศนบัเป็นกรณีที่ละเอียดออ่นเป็นอยา่งมาก เพราะตา่งฝ่ายยอ่มจะมีเหตผุลในการพิจารณาใน
มมุมองตามรายละเอียดขอ้เทจ็จรงิของตนเองที่แตกตา่งกนั อยา่งไรก็ดี ทางโครงการขอชีแ้จงวา่ ทางโครงการไดพ้ยายามพจิารณาถึง
รายละเอียดความเหมาะสมทัง้ในดา้นสภาพเศรษฐกิจ คณุคา่ของเงินตรา ไปจนถึงขัน้ตอนตามระบบการท างานควบคูก่นัไปอยา่ง
ตอ่เนื่องและถ่ีถว้นแลว้ก่อนทีจ่ะไดพ้ิจารณาถงึหลกัเกณฑใ์นการขอยกเลกิโครงการดงัที่ระบมุาก่อนหนา้นี ้ ฉะนัน้ ทางโครงการขอให้
นกัเรยีนและทา่นผูป้กครองกรุณาท าความเขา้ใจถงึหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัที่ระบขุา้งตน้โดยละเอียดถ่ีถว้นก่อนการด าเนินการใดๆ 
เพื่อท่ีทัง้ฝ่ายนกัเรยีนและโครงการจะไดม้ีความเขา้ใจที่ตรงกนัและลดความขดัแยง้อนัอาจจะเกิดขึน้ระหวา่งการเขา้รว่มโครงการ 
 

การบรกิารดา้นวีซา่และจดัหาตัว๋เครือ่งบิน 

 SEA ไดจ้ดัใหม้ีการบรกิารดา้นกรอกใบสมคัรวีซา่ การจดัเตรยีมเอกสารส าคญัตา่งๆในการขอวีซา่ การออกเอกสารส าคญั
ทางจากทาง SEA และตา่งประเทศ การนดัหมายสมคัรวซีา่ นดัสอบสมัภาษณว์ซีา่ การดแูลใหค้  าแนะน ากบันกัเรยีนที่สถานทตู และ
อื่นๆ เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัวซีา่นกัเรยีนอยา่งถกูตอ้ง นอกจากนี ้SEA ยงัไดด้  าเนินการจดัหาตั๋วเครือ่งบินไปและกลบัใหก้บันกัเรยีน ไป
จนถึงการบรกิารช่วยเหลอืนกัเรยีนในการ Check in ที่สนามบินสวุรรณภมูิ เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้ดินทางอยา่งสะดวกสบายระหวา่งการ
เขา้รว่มโครงการดว้ยเช่นกนั โดยการบรกิารเหลา่นีไ้ดถ้กูจดัรวมอยูใ่นคา่โครงการของแตล่ะประเทศตา่งๆตามที่ระบมุาก่อนหนา้นี  ้
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การปฐมนิเทศโครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียน SEA 
 SEA ไดจ้ดัใหม้ีการปฐมนเิทศและการจดักิจกรรมตา่งๆใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัทราบขอ้มลูที่ส  าคญัตา่งๆ เพื่อการ
เตรยีมความพรอ้มการการเดินทางเขา้รว่มโครงการโดยทางโครงการไดก้ าหนดใหม้ีการปฐมนเิทศใหก้บัผูเ้ขา้รว่มโครงการไวด้งันี  ้
 

 กำรปฐมนิเทศทุนโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน คือการปฐมนเิทศเพื่อใหข้อ้มลูที่เป็นแนวทางโครงการนกัเรยีน
แลกเปลีย่น การอธิบายและชีแ้จงการด าเนินการโครงการ การรบัมอบชดุเอกสาร Application Form และสาระส าคญัอื่นๆ 
(วนัอาทิตยท์ี่ 31 ตลุาคม 2564) 

 กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทาง SEA จดัใหเ้ฉพาะส าหรบันกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัการถา่ยทอด
ประสบการณท์ี่ส  าคญัจากผูท้ีเ่คยเขา้รว่มโครงการ SEA Returnee รวมถึงขอ้มลู สาระส าคญัจากโครงการ SEA นอกจากนี ้
ทางโครงการตอ้งการใหน้กัเรยีนไดม้ีโอกาสในการท าความรูจ้กั สรา้งความสามคัคี ระหวา่งเครอืขา่ย SEA เพื่อการปู
พืน้ฐานความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งนกัเรยีนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วนั 2 คืน/ตา่งจงัหวดั/กลางมีนาคม 2565) 

 กำรปฐมนิเทศก่อนออกเดินทำง คือการปฐมนิเทศเพื่อเนน้ย า้ถงึขอ้มลูส าคญัเพื่อการเตรยีมพรอ้มในดา้นตา่งๆก่อนที่
นกัเรยีนจะเดินทางเขา้รว่มโครงการท่ีตา่งประเทศ รวมถงึการแนะน าแนวทางการเขา้รว่มโครงการที่ถกูตอ้ง ระเบียบ
โครงการ และขอ้มลูส าคญัตา่งๆ (ระยะเวลา 1 วนั/ปลายเดือนมิถนุายน 2565) 

 

ก าหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ 
ก าหนดการเดินทางของแตล่ะประเทศมกัจะอา้งองิกบัชว่งเวลาของการเปิดภาคเรยีนแรกของแตล่ะประเทศ เช่น ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ประเทศฟินแลนด ์ ประเทศอฟัรกิาใต ้ เป็นตน้ นอกจากนัน้ ในบางกรณีทางโครงการยงัตอ้งพิจารณาจากก าหนดการ
ของกิจกรรมพิเศษที่ทางตา่งประเทศอาจจะจดัใหม้ี  เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเขา้รว่มโครงการในประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาล ี
ประเทศญ่ีปุ่ น หรอืการจดัการเรยีนการสอนภาษาที่ประเทศเยอรมนี เป็นตน้  ซึง่ทางฝ่ายนกัเรยีนจ าเป็นตอ้งยดึก าหนดการเดินทาง
ทัง้ขาไปและขากลบัตามที่ทางก าหนดให ้ส าหรบัช่วงเวลาของการเดินทางกลบั ทางโครงการจะค านงึถึงก าหนดการปิดภาคเรยีนของ
แตล่ะประเทศเช่นเดียวกนั โดยปรกติแลว้ นกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดินทางกลบัภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากที่โรงเรยีนปิดภาค
เรยีนที่สอง ซึง่แตล่ะประเทศไดก้ าหนดชว่งเวลาของการเขา้รว่มโครงการไว ้ดงันี ้
 

ประเทศ เดินทำงไป เดินทำงกลับ 
สหรฐัอเมรกิา/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/โปรตเุกส/ฟินแลนด/์อฟัรกิาใต ้ ส.ค. 65 มิ.ย. 66 
อิตาล/ีสเปน/ญ่ีปุ่ น ก.ย. 65 ก.ค. 66 

 

การเดินทางไปและกลบัของนกัเรยีนแลกเปล่ียน 

โดยหลกัเกณฑส์ากลของโครงการนกัเรยีนแลกเปลีย่นนกัเรยีนจะตอ้งเป็นนกัเรยีนที่สามารถเดินทางตามล าพงัจากประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางไดด้ว้ยตนเอง ซึง่การเดินทางนีถื้อเป็นความรบัผิดชอบขัน้พืน้ฐานท่ีนกัเรยีนแลกเปลีย่นจะตอ้งเดินทาง
ไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรก็ดี นกัเรยีนแลกเปลีย่นจะไดร้บัการอบรม ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนระหวา่งการเดินทาง รวมถงึการศกึษา
ขอ้มลูเที่ยวบินของตนเองเป็นอยา่งดกี่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนกัเรยีนอาจจะไดเ้ดินทางแบบกลุม่รว่มกบันกัเรยีน
รายอื่นๆพรอ้มกนัตามก าหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาล ีและประเทศญ่ีปุ่ น ดงัที่ไดร้ะบมุาก่อนหนา้นี ้
__________________________________________________________________________________________________________ 
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