ระเบียบการสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ 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
ยินดีสนับสนุนการศึกษาด้วยการดาเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นให้กบั เยาวชนไทยทีม่ ีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคุณสมบัติพนื ้ ฐาน ความสามารถเชิงวิชาการ ทักษะในการสือ่ สาร
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการเป็ นตัวแทนนักเรียนแลกเปลีย่ นจากประเทศไทย
โดยทางโครงการได้จดั ให้มีการสอบคัดเลือกประจาปี การศึกษา 2565-2566 โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้

ประเภทท ุน SEA 2022
 ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่ำ 60 ทุน 9 ประเทศ
นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติผา่ นเกณฑ์และได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศ
ต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจานวนของตนเอง ซึง่ นักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศ
ได้โดยอิสระ ตามจานวนทุนของแต่ละประเทศ ตามลาดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ ายนักเรียน
 ทุน SEA Early Bird มูลค่ำทุนละ 20,000 บำท
นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติผา่ นเกณฑ์และได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศ
ต่างๆด้วยทุนสมทบของตนเอง และดาเนินการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการตัง้ แต่วนั ประกาศผลสอบ
ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นีจ้ ะเป็ นใน
รูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่นกั เรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนาไปหักในการชาระ
เงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย

ค ุณสมบัติพ้ ืนฐานของผูส้ 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
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ค ุณสมบัติดา้ นภาษา
โดยทั่วไปนักเรียนทีจ่ ะสามารถเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นได้นนั้
ควรเป็ นนักเรียนทีม่ ีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษทัง้ ในเชิงวิชาการและการสือ่ สารที่อยูใ่ นระดับปานกลางขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ทางโครงการสามารถตรวจสอบคุณสมบัติพนื ้ ฐาน
ของนักเรียนได้จากการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษจากชุดข้อสอบของ SEA หรือชุดข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก
สถาบันอื่น รวมไปถึงการพิจารณาเบือ้ งต้นจากระดับผลการเรียนที่นกั เรียนได้รบั มาจากโรงเรียนต้นสังกัดที่ไทยของนักเรียนได้เช่นกัน
อย่างไรก็ดีก่อนที่นกั เรียนจะเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนควรทราบด้วยว่าในแต่ละประเทศทีไ่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษากลางในการสือ่ สาร ย่อมจะใช้ภาษาของประเทศนัน้ ๆเป็ นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร เช่นประเทศอิตาลี ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศ
โปรตุเกส ประเทศสเปน และยิง่ สาคัญไปกว่านัน้ ในบางประเทศเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปนุ่ ได้กาหนดให้
นักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศเหล่านี ้ ต้องเคยผ่านการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในด้านพืน้ ฐานภาษามาก่อน
การเดินทางมากกว่า 1 ปี ขนึ ้ ไปอีกด้วย ฉะนัน้ คุณสมบัติพนื ้ ฐานทางภาษาต่างประเทศที่นกั เรียนมีอยู่ก่อนการเข้าร่วมโครงการจริง
นัน้ จึงเป็ นสิง่ ที่นกั เรียนและท่านผูป้ กครองควรตระหนักถึงคุณสมบัตินี ้ และทางนักเรียนควรเป็ นฝ่ ายศึกษาหาความรูเ้ พื่อการพัฒนา
ทักษะความสามารถทางภาษานัน้ ๆก่อนการเดินทางจริง เพื่อประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการด้วยความสาเร็จในอนาคตต่อไป

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ และ อัฟริกาใต้

วิธีการสมัคร






ผูส้ มัครดาเนินการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องตามขัน้ ตอนบนหน้าเว็บไซต์
ผูส้ มัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2022 ในรูปแบบ PDF File จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org
ผูส้ มัครแนบรูปถ่ายนักเรียนตามที่กาหนดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลายเซ็นรับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์
สมัครฟรี ไม่ตอ้ งชาระเงินค่าสมัครแต่อย่างใดทัง้ สิน้
ผูส้ มัครส่งใบสมัครมาที่ SEA ทีอ่ ีเมล์ info@seathailand.org หรือที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรือส่งไปรษณียด์ ว่ น
EMS มาตามที่อยูข่ อง SEA หรือส่งมอบเอกสารผ่านทางอาจารย์อาสา SEA ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564

 วันปิ ดรับสมัครสอบคัดเลือกคือวันที่ 22 สิงหำคม 2564
 ผู้สมัครตรวจสอบรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้ำเว็บไซต์วันที่ 24 สิงหำคม 2564
 วันสอบคัดเลือกคือวันอำทิตย์ที่ 29 สิงหำคม 2564 เวลำ 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน์

ปฏิทิน SEA 2022
25 มิถนุ ายน – 22 สิงหาคม
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม

info@seathailand.org

การเปิ ดรับสมัครคัดเลือก (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 22 สิงหาคม)
วันประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิสอบบนหน้าเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ระบบการสอบออนไลน์
วันประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก
วันเริม่ ต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
วันสิน้ สุดการรับทุน SEA Early Bird
วันปิ ดรับการลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น SEA 2022
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ช ุดข้อสอบ SEA 2022
SEA ได้จดั ทาชุดข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.ถึง
12:00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
2. ข้อสอบปรนัย (4 ตัวเลือก) จานวน 100 ข้อ
3. ระยะเวลาในสอบ 90 นาที เริม่ สอบตัง้ แต่เวลา 10:30 – 12:00 ด้วยระบบออนไลน์
4. SEA ขอสงวนสิทธิกำรไม่แจ้งผลคะแนนภำยหลังกำรสอบในทุกกรณี เนื่องจากการสอบนีถ้ ือเป็ นการสอบคัดเลือก
ภายในระบบของทางโครงการโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติขนั้ พืน้ ฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการเพื่ออ้างอิงถึงโอกาสในเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นของ SEA เท่านัน้
5. ชุดข้อสอบของ SEA ไม่สามารถนาไปใช้อา้ งอิงในการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษกับสถานศึกษาใดๆได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านการสอบคัดเลือก
โดยหลักการแล้ว ทาง SEA จะพิจารณาคุณสมบัตินกั เรียนจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ SEA ประกอบกับข้อมูล
ผลการเรียนจากค่าเฉลีย่ Grade Point Average (G.P.A.) ตามที่นกั เรียนแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงมาในใบสมัครประกอบกันเป็ น
สาคัญ โดย ทัง้ นีท้ างโครงการจะประมวลคะแนนค่าเฉลีย่ กลาง (ค่า Mean) เพื่อเป็ นคะแนนกลางในการพิจารณาการสอบผ่านเกณฑ์
หรือไม่ตอ่ ไป ตัวอย่างเช่น สมมุติวา่ ข้อสอบภาษาอังกฤษปรนัย 4 ตัวเลือกของ SEA 2022 มีจานวนทัง้ หมด 100 ข้อ และทาง
โครงการกาหนดคะแนนเต็มไว้ที่ 100 คะแนน ภายหลังการสอบของนักเรียนทั่วประเทศ ทางโครงการสามารถประมวลผลคานวณ
คะแนนค่าเฉลีย่ กลาง (ค่า Mean) ของผูส้ มัครทัง้ หมดได้ที่ 55 คะแนน ดังนัน้ จึงหมายความได้วา่ นักเรียนที่สามารถทาคะแนนได้เกิน
กว่า 55 คะแนนขึน้ ไปนัน้ คือกลุม่ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกในปี 2022 นีแ้ ละสามารถตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการ
ลงทะเบียนตามขัน้ ตอนที่ทางโครงการกาหนดไว้ตอ่ ไปได้ ในทางกลับกันนักเรียนที่ทาคะแนนต่ากว่า 55 คะแนนลงไป ทางโครงการก็
จะถือได้วา่ เป็ นนักเรียนที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต่อได้ โดยทางโครงการจะไม่ประกาศรายชื่อ
นักเรียนในกลุม่ นีบ้ นหน้าเว็บไซต์ของทางโครงการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (2 กันยายน 2564 – 31 ต ุลาคม 2564)
หลังจากที่ SEA ได้พิจารณานักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นตามคุณสมบัติโดย
การประกาศรายชื่อนักเรียนบนหน้าเว็บไซต์แล้วนัน้ โดยเบือ้ งต้น SEA ขอแนะนาให้ทางนักเรียนและผูป้ กครองพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่
ถ้วนก่อนว่าทางฝ่ ายนักเรียนจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นที่ตา่ งประเทศเป็ นระยะเวลา 10 เดือนอย่างจริงจัง
หรือไม่ และในกรณีที่นกั เรียนได้ตดั สินใจอย่างแน่วแน่วา่ จะเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง
นักเรียนและผูป้ กครอง
สามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้โดยการใช้สทิ ธิลงทะเบียนของนักเรียนเอง โดยทาง SEA ได้เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนที่สอบผ่าน
สามารถพิจารณาประเทศที่นกั เรียนต้องการเข้าร่วมโครงการได้โดยอิสระ นับตัง้ แต่วนั ประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านเกณฑ์วนั ที่ 2
กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
อย่างไรก็ดี
ในชัน้ ต้นทางโครงการขอแนะนาให้ทางนักเรียนทีส่ นใจลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโครงการควรติดต่อกับทาง
โครงการทาง SEA Hotline 089-895-5759 หรือที่หมายเลข 02-907-7767 เพื่อการตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศทีต่ อ้ งการเข้า
ร่วมโครงการก่อนทีจ่ ะกรอกข้อมูลลงในใบลงทะเบียนและชาระเงินค่าลงทะเบียนจานวน 30,000 บาท ทัง้ นี ้ เพื่อความมั่นใจของทัง้
ทางฝ่ ายนักเรียนเกี่ยวกับประเทศเป้าหมายของนักเรียนร่วมกับทางโครงการ และภายหลังจากที่ทางฝ่ ายนักเรียนได้ดาเนินการกรอก
ใบลงทะเบียนและชาระเงินลงทะเบียนผ่านทางระบบธนาคารมาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อ SEA ได้รบั การยืนยันทัง้ ทางเอกสารและ
ค่าลงทะเบียนแล้ว SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ
Application Form ให้นกั เรียนดาเนินการจัดทาในวันปฐมนิเทศโครงการตามลาดับ ทัง้ นี ้ SEA ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลาดับการลงทะเบียนเป็ นสาคัญ
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
1.
2.
3.
4.

นักเรียนที่สามารถลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมโครงการ SEA ได้คือนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์มีรายชื่ออยูบ่ นหน้าเว็บไซต์
SEA เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนพิจารณาคัดเลือกประเทศในการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ ไม่มีการแบ่งกลุม่ ประเทศ
นักเรียนควรติดต่อ SEA Hotline เพื่อตรวจสอบยอดของประเทศทีน่ กั เรียนต้องการเข้าร่วมโครงการ
ถ้านักเรียนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ให้นกั เรียน Download ใบลงทะเบียน SEA 2022 ในรูปแบบ PDF File ที่หน้าเว็บไซต์
www.seathailand.org และกรอกข้อมูล และชาระเงินค่าลงทะเบียน 30,000 บาท และจัดส่งเอกสารต่างๆเข้าระบบ SEA
5. SEA ติดต่อนักเรียนหรือท่านผูป้ กครองทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุลงในใบลงทะเบียนเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
6. SEA ออกเอกสารการตอบรับลงทะเบียนและส่งมอบเอกสาร Application Form ในวันปฐมนิเทศ 31 ตุลาคม 2564
7. ภายหลังที่นกั เรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และหากว่านักเรียนหรือท่านผูป้ กครองร้องขอถอนตัวหรือยกเลิกการเข้าร่วม
โครงการไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนจานวน 30,000 บาทนีใ้ ห้กบั ทาง
นักเรียนในทุกกรณี

ท ุน SEA Early Bird 2022
SEA ยินดีมอบทุน SEA Early Bird ให้กบั นักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในทุกประเทศ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน
2564 จนถึง 30 กันยายน 2564 โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นีจ้ ะเป็ นในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่
นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนาไปหักจากค่าโครงการในการชาระเงินงวดสุดท้ายต่อไป
ตัวอย่างเช่น ค่าโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 420,000 บาท หากว่านักเรียนลงทะเบียนมาในระยะเวลาที่กาหนด
และได้รบั ทุน SEA Early Bird จานวน 20,000 บาท นักเรียนชาระเงินงวดที่ 1-3 (30,000+120,000+150,000) ตามปกติ และจะ
ได้รบั ส่วนลดในงวดสุดท้ายหักออกไป 20,000 บาท โดยชาระงวดสุดท้ายที่ 100,000 บาท รวมทัง้ สิน้ ที่ 400,000 บาท จากค่า
โครงการปรกติที่ 420,000 บาท

จานวนท ุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ
องค์กรผูส้ นับสนุนการให้ทนุ โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นในต่างประเทศ ได้กาหนดจานวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถ
ตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้ ทัง้ นี ้ ทางองค์กรจะคานึงถึงความสมดุลของทัง้ จานวนครอบครัวอุปถัมภ์ จานวนโรงเรียนใน
เครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็ นสาคัญ โดยจะกาหนดตามความสมดุลของทัง้ จานวนนักเรียนที่ตอ้ งการ
เข้าร่วมโครงการ กับจานวนผูร้ บั นักเรียนให้เท่าเทียมกันมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ และยังต้องคานึงถึงคุณภาพของโครงการและความ
สะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนัน้ จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้แต่ละประเทศมีความจาเป็ นต้องจากัดจานวนนักเรียน
ที่ตอ้ งการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น

ค่าโครงการท ุนสมทบของแต่ละประเทศ
ในการดาเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น แม้วา่ ทางโครงการจะได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆ
รวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีตอ้ นรับนักเรียนเข้าสูค่ วามดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดี
กระบวนการดาเนินการโครงการย่อมจะได้รบั ความสนับสนุนจากปั จจัยซึง่ ถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ ซึง่
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 โครงการจึงพยายามอย่างยิง่ ใน
การลดค่าใช้จา่ ยและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจานวนนักเรียนทีเ่ ปิ ดรับสมัคร ดังนี ้
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ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ ไป/ไม่เคยได้รบั เกรด 0 - 1)
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน)
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน)
ประเทศฟิ นแลนด์
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน)
ประเทศสเปน
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศญี่ปนุ่ (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง)
ประเทศอัฟริกาใต้

จำนวนทุน
30 ทุน
10 ทุน
5 ทุน
5 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
5 ทุน

ค่ำโครงกำร (บำท)
420,000
460,000
440,000
440,000
360,000
450,000
450,000
420,000
400,000

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
การจัดการสมัครวีซา่ และชาระเงินค่าธรรมเนียมวีซา่ นักเรียนและเปลีย่ น
การจัดหาตั๋วเครือ่ งบิน ขาไปและขากลับ นักเรียนเดินทางตามกาหนดการของทางโครงการ
การได้รบั ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA

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

กำหนดกำร
ตัง้ แต่ 2 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564
1 ธันวาคม 2564
1 กุมภาพันธ์ 2565
1 เมษายน 2565
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กำรดำเนินกำร
จำนวนเงิน (บำท)
การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
30,000
(SEA ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี)
การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ
120,000
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
150,000
ค่าโครงการในส่วนที่เหลือของประเทศนัน้ ๆ
(แล้วแต่กรณี

5

www.seathailand.org

การร้องขอยกเลิกโครงการ
ในกรณีที่นกั เรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกโครงการไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางโครงการขอชีแ้ จง
เบือ้ งต้นว่า ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าโครงการทัง้ หมดให้กบั ทางฝ่ ายนักเรียนได้ เนื่องจากภายหลังจากที่นกั เรียนได้
ยืนยันที่จะเข้าร่วมโครงการและดาเนินการเข้าสูก่ ระบวนการใดๆ ในส่วนของทางโครงการที่ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนร่วมไปกับทาง
ต่างประเทศควบคูก่ นั ไปตามเงื่อนเวลาตามขัน้ ตอนนัน้ ๆ นอกจากนีก้ ารยืนยันในการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนท่านหนึง่ ย่อมส่งผล
กระทบถึงสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆของนักเรียนท่านอื่นๆอีกด้วย
โดยเฉพาะประเทศทีม่ ียอดจานวนทุนน้อยๆ
อย่างเช่น ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นต้น ดังนัน้ ทางโครงการขอให้ทางผูเ้ ข้าร่วมโครงการพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียดถี่
ถ้วนก่อนการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการ
สาหรับหลักเกณฑ์ในการคืนเงินค่าโครงการตามขัน้ ตอนต่างๆ ทางโครงการขอพิจารณากาหนดไว้ดงั นี ้
1. ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียน 30,000 บาท ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
2. การขอยกเลิกโครงการ ภายหลังการชาระเงินค่าโครงการงวดที่ 2 จานวนเงิน 30,000 บาท รวมกับ 120,000 บาท รวมเป็ น
150,000 บาท โดยที่ทางโครงการได้ดาเนินการตรวจสอบชุด Application Form และจัดส่งชุดเอกสารดังกล่าวเพื่อการตอบ
รับการเข้าร่วมโครงการจากทางต่างประเทศให้แล้ว ทางโครงการพิจารณาคืนเงิน 60,000 บาท
3. การขอยกเลิกโครงการภายหลังการชาระเงินค่าโครงการงวดที่ 3 จานวนเงิน 150,000 บาท รวมกับค่าโครงการทีช่ าระ
มาแล้วก่อนหน้าในงวดที่ 1 และ 2 ที่จานวน 150,000 บาท รวมเป็ น 300,000 บาท โดยที่ทางโครงการได้เริม่ ต้นจัดการ
จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กบั นักเรียนแล้ว ทางโครงการพิจารณาคืนเงิน 120,000 บาท
4. การขอยกเลิกโครงการภายหลังการชาระเงินค่าโครงการงวดที่ 4 จานวนเงินเป็ นไปตามยอดค่าโครงการของประเทศนัน้ ๆที่
นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยที่ทางโครงการดาเนินการการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้แล้วเสร็จ
แล้ว ดาเนินการสมัครวีซา่ และรอฟั งผลวีซา่ นักเรียนแล้ว หรือวีซา่ ไม่ผา่ น ทางโครงการพิจารณาคืนเงิน 180,000 บาท
5. การขอยกเลิกโครงการภายหลังจากที่โครงการได้ดาเนินการในทุกขัน้ ตอนแล้วเสร็จจนกระทั่งนักเรียนเดินทางแล้วไม่วา่ จะ
เป็ นในช่วงเวลาใดก็ตาม และต่อมาทางฝ่ ายนักเรียนตัดสินใจขอเดินทางกลับไทย หรือทางนักเรียนได้รบั พิจารณาจากทาง
โครงการให้ออกจากโครงการก่อนกาหนดไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางโครงการไม่คืนเงินค่าโครงการทัง้ หมดในทุกกรณี
ทางโครงการตระหนักดีกว่า
การพิจารณากรณีดา้ นการเงินประกอบกับขัน้ ตอนการดาเนินการโครงการตามระบบการ
ทางานของทัง้ ทางไทยและต่างประเทศนับเป็ นกรณีที่ละเอียดอ่อนเป็ นอย่างมาก เพราะต่างฝ่ ายย่อมจะมีเหตุผลในการพิจารณาใน
มุมมองตามรายละเอียดข้อเท็จจริงของตนเองที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ทางโครงการขอชีแ้ จงว่า ทางโครงการได้พยายามพิจารณาถึง
รายละเอียดความเหมาะสมทัง้ ในด้านสภาพเศรษฐกิจ คุณค่าของเงินตรา ไปจนถึงขัน้ ตอนตามระบบการทางานควบคูก่ นั ไปอย่าง
ต่อเนื่องและถี่ถว้ นแล้วก่อนทีจ่ ะได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการขอยกเลิกโครงการดังที่ระบุมาก่อนหน้านี ้ ฉะนัน้ ทางโครงการขอให้
นักเรียนและท่านผูป้ กครองกรุณาทาความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังที่ระบุขา้ งต้นโดยละเอียดถี่ถว้ นก่อนการดาเนินการใดๆ
เพื่อที่ทงั้ ฝ่ ายนักเรียนและโครงการจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันและลดความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขึน้ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

การบริการด้านวีซา่ และจัดหาตัว๋ เครือ่ งบิน
SEA ได้จดั ให้มีการบริการด้านกรอกใบสมัครวีซา่ การจัดเตรียมเอกสารสาคัญต่างๆในการขอวีซา่ การออกเอกสารสาคัญ
ทางจากทาง SEA และต่างประเทศ การนัดหมายสมัครวีซา่ นัดสอบสัมภาษณ์วซี า่ การดูแลให้คาแนะนากับนักเรียนที่สถานทูต และ
อื่นๆ เพื่อให้นกั เรียนได้รบั วีซา่ นักเรียนอย่างถูกต้อง นอกจากนี ้ SEA ยังได้ดาเนินการจัดหาตั๋วเครือ่ งบินไปและกลับให้กบั นักเรียน ไป
จนถึงการบริการช่วยเหลือนักเรียนในการ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้นกั เรียนได้เดินทางอย่างสะดวกสบายระหว่างการ
เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน โดยการบริการเหล่านีไ้ ด้ถกู จัดรวมอยูใ่ นค่าโครงการของแต่ละประเทศต่างๆตามที่ระบุมาก่อนหน้านี ้
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การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA
SEA ได้จดั ให้มีการปฐมนิเทศและการจัดกิจกรรมต่างๆให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ทราบข้อมูลที่สาคัญต่างๆ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมการการเดินทางเข้าร่วมโครงการโดยทางโครงการได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไว้ดงั นี ้
 กำรปฐมนิเทศทุนโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน
คือการปฐมนิเทศเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวทางโครงการนักเรียน
แลกเปลีย่ น การอธิบายและชีแ้ จงการดาเนินการโครงการ การรับมอบชุดเอกสาร Application Form และสาระสาคัญอื่นๆ
(วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564)
 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 2565)
 กำรปฐมนิเทศก่อนออกเดินทำง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้นยา้ ถึงข้อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆก่อนที่
นักเรียนจะเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ตา่ งประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้าร่วมโครงการที่ถกู ต้อง ระเบียบ
โครงการ และข้อมูลสาคัญต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/ปลายเดือนมิถนุ ายน 2565)

กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะอ้างอิงกับช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรียนแรกของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศอัฟริกาใต้ เป็ นต้น นอกจากนัน้ ในบางกรณีทางโครงการยังต้องพิจารณาจากกาหนดการ
ของกิจกรรมพิเศษที่ทางต่างประเทศอาจจะจัดให้มี เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้าร่วมโครงการในประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี
ประเทศญี่ปนุ่ หรือการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ประเทศเยอรมนี เป็ นต้น ซึง่ ทางฝ่ ายนักเรียนจาเป็ นต้องยึดกาหนดการเดินทาง
ทัง้ ขาไปและขากลับตามที่ทางกาหนดให้ สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกาหนดการปิ ดภาคเรียนของ
แต่ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ว นักเรียนแลกเปลีย่ นจะต้องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรียนปิ ดภาค
เรียนที่สอง ซึง่ แต่ละประเทศได้กาหนดช่วงเวลาของการเข้าร่วมโครงการไว้ ดังนี ้
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/ฟิ นแลนด์/อัฟริกาใต้
อิตาลี/สเปน/ญี่ปนุ่

เดินทำงไป
ส.ค. 65
ก.ย. 65

เดินทำงกลับ
มิ.ย. 66
ก.ค. 66

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
รายอื่นๆพร้อมกันตามกาหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี และประเทศญี่ปนุ่ ดังที่ได้ระบุมาก่อนหน้านี ้
__________________________________________________________________________________________________________
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