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Student Exchange Association
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Student Exchange Association (SEA) คือองค์กรเอกชนดำเนินกิจกำรโครงกำรศึกษำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2551 จำกกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำเยำวชนไทยด้วยกำรศึกษำ เรียนรู ้ ภำษำและวัฒนธรรมที่
ต่ำงประเทศ วัตถุประสงค์ของ SEA คือเพื่อให้เยำวชนไทยพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรดำรงชีวิต ควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมด้วยกำรเข้ำร่วมโครงกำรและนำสิ่งที่ได้รบั จำกโครงกำรมำทำประโยชน์ต่อส่วนรวม
SEA
ยินดีสนับสนุนกำรศึกษำด้วยกำรดำเนินกำรโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กบั เยำวชนไทยที่มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของโครงกำร โดยทำง SEA พิจำรณำจำกคุณสมบัติพนื ้ ฐำน ควำมสำมำรถเชิงวิชำกำร ทักษะในกำรสื่อสำร
บุคลิกภำพ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น และองค์ประกอบที่เหมำะสมกับกำรเป็ นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนจำกประเทศไทย
โดยทำงโครงกำรได้จดั ให้มีกำรสอบคัดเลือกประจำปี กำรศึกษำ 2566-2567 โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้

ประเภททุน SEA 2023
• ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่ำ 50 ทุน 9 ประเทศ
นักเรียนทีส่ อบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์และได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศ
ต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจานวนของตนเอง ซึง่ นักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือก
ประเทศได้โดยอิสระ ตามจานวนทุนของแต่ละประเทศ ตามลาดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ ายนักเรียน
• ทุน SEA Early Bird มูลค่ำทุนละ 20,000 บำท
นักเรียนทีส่ อบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์และได้รบั สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศ
ต่างๆด้วยทุนสมทบของตนเอง และดาเนินการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการตัง้ แต่วนั ประกาศผลสอบ
ระหว่าง วันที ่ 25 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที ่ 31 สิงหาคม 2565 โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นี้จะเป็ น
ในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศทีน่ ักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนาไปหักในการ
ชาระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย

ค ุณสมบัติพ้ ืนฐานของผูส้ มัคร
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สัญชำติไทย และมีอำยุระหว่ำง 14 - 17 ปี
มีภมู ิลำเนำตำมทะเบียนบ้ำนอยูใ่ นประเทศไทย และได้รบั สิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้อง
เป็ นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ระหว่ำงชัน้ มัธยมศึกษำปี ท่ี 3 - 5 โดยศึกษำอยูใ่ นโรงเรียนที่อยู่ภำยใต้กำรรับรองของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ทัง้ ในขณะที่สมัครและระหว่ำงกำรเข้ำร่วมโครงกำร
มีผลกำรเรียนในช่วง 3 ปี กำรศึกษำล่ำสุดอยู่ในระดับค่ำเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึน้ ไป
ไม่เคยได้รบั ผลกำรเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 หรือ 3 ปี กำรศึกษำหลังสุด
เป็ นนักเรียนที่มีควำมประพฤติดี บุคลิกภำพดี สุขภำพจิตดี มีควำมรับผิดชอบ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ดี
เป็ นนักเรียนที่มีสขุ ภำพพลำนำมัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรือ้ รัง หรือโรคติดต่อ
สำมำรถยอมรับและปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ของโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนได้
ได้รบั ควำมสนับสนุนที่ดีจำกผูป้ กครองในกำรให้เข้ำร่วมโครงกำร
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ค ุณสมบัติดา้ นภาษา
โดยทั่วไปนักเรียนที่จะสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนได้นนั้
ควรเป็ นนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษทัง้ ในเชิงวิชำกำรและกำรสื่อสำรที่อยู่ในระดับปำนกลำงขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ทำงโครงกำรสำมำรถตรวจสอบคุณสมบัติพนื ้ ฐำน
ของนักเรียนได้จำกกำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษจำกชุดข้อสอบของ SEA หรือชุดข้อสอบวัดระดับภำษำอังกฤษจำก
สถำบันอื่น รวมไปถึงกำรพิจำรณำเบือ้ งต้นจำกระดับผลกำรเรียนที่นกั เรียนได้รบั มำจำกโรงเรียนต้นสังกัดที่ไทยของนักเรียนได้เช่นกัน
อย่ำงไรก็ดีก่อนที่นกั เรียนจะเข้ำร่วมโครงกำร
นักเรียนควรทรำบด้วยว่ำในแต่ละประเทศที่ไม่ได้ใช้ภำษำอังกฤษเป็ น
ภำษำกลำงในกำรสื่อสำร ย่อมจะใช้ภำษำของประเทศนัน้ ๆเป็ นเครื่องมือในกำรสื่อสำร เช่นประเทศอิตำลี ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศ
โปรตุเกส ประเทศสเปน และยิง่ สำคัญไปกว่ำนัน้ ในบำงประเทศเช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปนุ่ ได้กำหนดให้
นักเรียนที่จะเข้ำร่วมโครงกำรที่ประเทศเหล่ำนี ้ ต้องเคยผ่ำนกำรเรียนกำรสอน กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนพืน้ ฐำนภำษำมำก่อนกำร
เดินทำงมำกกว่ำ 1 ปี ขนึ ้ ไปอีกด้วย ฉะนัน้ คุณสมบัติพนื ้ ฐำนทำงภำษำต่ำงประเทศที่นกั เรียนมีอยู่กอ่ นกำรเข้ำร่วมโครงกำรจริงนัน้ จึง
เป็ นสิ่งที่นกั เรียนและท่ำนผูป้ กครองควรตระหนักถึงคุณสมบัตินี ้ และทำงนักเรียนควรเป็ นฝ่ ำยศึกษำหำควำมรูเ้ พื่อกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถทำงภำษำนัน้ ๆก่อนกำรเดินทำงจริง เพื่อประโยชน์ของกำรเข้ำร่วมโครงกำรด้วยควำมสำเร็จในอนำคตต่อไป

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริกำ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตำลี สเปน โปรตุเกส ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ และ อัฟริกำใต้

วิธีการสมัคร
•
•
•
•
•

ผูส้ มัครดำเนินกำรสมัครออนไลน์ท่เี ว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมูลให้ถกู ต้องตำมขัน้ ตอนบนหน้ำเว็บไซต์
ผูส้ มัครดำวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2023 ในรูปแบบ PDF File จำก เว็บไซต์ www.seathailand.org
ผูส้ มัครแนบรูปถ่ำยนักเรียนตำมที่กำหนดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลำยเซ็นรับรองอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์
สมัครฟรี ไม่ตอ้ งชำระเงินค่ำสมัครแต่อย่ำงใดทัง้ สิน้
ผูส้ มัครส่งใบสมัครมำที่ SEA ที่อเี มล์ info@seathailand.org หรือที่ Fax หมำยเลข 02 907 7768 หรือส่งไปรษณียด์ ่วน
EMS มำตำมที่อยู่ของ SEA หรือส่งมอบเอกสำรผ่ำนทำงอำจำรย์อำสำ SEA ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม 2565

• วันปิ ดรับสมัครสอบคัดเลือกคือวันที่ 15 สิงหาคม 2565
• ผูส้ มัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซต์วันที่ 17 สิงหาคม 2565
• วันสอบคัดเลือกคือวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน์

ปฏิทิน SEA 2023
5 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม
วันพุธที่ 17 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม

กำรเปิ ดรับสมัครคัดเลือก (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 15 สิงหำคม)
วันประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิสอบบนหน้ำเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ตัง้ แต่เวลำ 10.00 – 12.00 น. ระบบกำรสอบออนไลน์
วันประกำศรำยชื่อนักเรียนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือก
วันเริ่มต้นกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร
วันสิน้ สุดกำรรับทุน SEA Early Bird
วันปิ ดรับกำรลงทะเบียน
วันปฐมนิเทศโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023
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ช ุดข้อสอบ SEA 2023
SEA ได้จดั ทำชุดข้อสอบภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในกำรสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลำ 10:00 น.ถึง
12:00 น. โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ข้อสอบภำษำอังกฤษระดับมัธยมศึกษำ
2. ข้อสอบปรนัย (4 ตัวเลือก) จำนวน 100 ข้อ
3. ระยะเวลำในสอบ 90 นำที เริ่มสอบตัง้ แต่เวลำ 10:30 – 12:00 ด้วยระบบออนไลน์
4. SEA ขอสงวนสิทธิการไม่แจ้งผลคะแนนภายหลังการสอบในทุกกรณี เนื่องจำกกำรสอบนีถ้ ือเป็ นกำรสอบคัดเลือก
ภำยในระบบของทำงโครงกำรโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกำรพิจำรณำคุณสมบัติขนั้ พืน้ ฐำนในกำรใช้ภำษำอังกฤษในเชิง
วิชำกำรเพื่ออ้ำงอิงถึงโอกำสในเข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA เท่ำนัน้
5. ชุดข้อสอบของ SEA ไม่สำมำรถนำไปใช้อำ้ งอิงในกำรวัดระดับควำมสำมำรถภำษำอังกฤษกับสถำนศึกษำใดๆได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผ่านการสอบคัดเลือก
โดยหลักกำรแล้ว ทำง SEA จะพิจำรณำคุณสมบัตินกั เรียนจำกผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษของ SEA ประกอบกับข้อมูลผล
กำรเรียนจำกค่ำเฉลี่ย Grade Point Average (G.P.A.) ตำมที่นกั เรียนแจ้งข้อมูลตำมข้อเท็จจริงมำในใบสมัครประกอบกันเป็ นสำคัญ
โดย ทัง้ นีท้ ำงโครงกำรจะประมวลคะแนนค่ำเฉลี่ยกลำง (ค่ำ Mean) เพื่อเป็ นคะแนนกลำงในกำรพิจำรณำกำรสอบผ่ำนเกณฑ์หรือไม่
ต่อไป ตัวอย่ำงเช่น สมมุตวิ ่ำข้อสอบภำษำอังกฤษปรนัย 4 ตัวเลือกของ SEA 2023 มีจำนวนทัง้ หมด 100 ข้อ และทำงโครงกำรกำหนด
คะแนนเต็มไว้ท่ี 100 คะแนน ภำยหลังกำรสอบของนักเรียนทั่วประเทศ ทำงโครงกำรสำมำรถประมวลผลคำนวณคะแนนค่ำเฉลีย่
กลำง (ค่ำ Mean) ของผูส้ มัครทัง้ หมดได้ท่ี 60 คะแนน ดังนัน้ จึงหมำยควำมได้วำ่ นักเรียนที่สำมำรถทำคะแนนได้เกินกว่ำ 60 คะแนน
ขึน้ ไปนัน้ คือกลุ่มนักเรียนที่สอบผ่ำนกำรคัดเลือกในปี 2023 นีแ้ ละสำมำรถตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรด้วยกำรลงทะเบียนตำมขัน้ ตอนที่
ทำงโครงกำรกำหนดไว้ต่อไปได้ ในทำงกลับกันนักเรียนที่ทำคะแนนต่ำกว่ำ 60 คะแนนลงไป ทำงโครงกำรก็จะถือได้วำ่ เป็ นนักเรียนที่
สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ และไม่สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรต่อได้ โดยทำงโครงกำรจะไม่ประกำศรำยชื่อนักเรียนในกลุ่มนีบ้ นหน้ำ
เว็บไซต์ของทำงโครงกำร

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (25 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565)
หลังจำกที่ SEA ได้พิจำรณำนักเรียนที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนตำมคุณสมบัติโดย
กำรประกำศรำยชื่อนักเรียนบนหน้ำเว็บไซต์แล้วนัน้ โดยเบือ้ งต้น SEA ขอแนะนำให้ทำงนักเรียนและผูป้ กครองพิจำรณำไตร่ตรองให้ถี่
ถ้วนก่อนว่ำทำงฝ่ ำยนักเรียนจะพิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่ำงประเทศเป็ นระยะเวลำ 10 เดือนอย่ำงจริงจัง
หรือไม่ และในกรณีท่นี กั เรียนได้ตดั สินใจอย่ำงแน่วแน่วำ่ จะเข้ำร่วมโครงกำรด้วยทุนสมทบของตนเอง
นักเรียนและผูป้ กครอง
สำมำรถยืนยันกำรเข้ำร่วมโครงกำรได้โดยกำรใช้สิทธิลงทะเบียนของนักเรียนเอง โดยทำง SEA ได้เปิ ดโอกำสให้นกั เรียนที่สอบผ่ำน
สำมำรถพิจำรณำประเทศที่นกั เรียนต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรได้โดยอิสระ นับตัง้ แต่วนั ประกำศรำยชื่อผูส้ อบผ่ำนเกณฑ์วนั ที่ 25
สิงหำคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565
อย่ำงไรก็ดี
ในชัน้ ต้นทำงโครงกำรขอแนะนำให้ทำงนักเรียนที่สนใจลงทะเบียนยืนยันเข้ำร่วมโครงกำรควรติดต่อกับทำง
โครงกำรทำง SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อกำรตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ตอ้ งกำรเข้ำร่วมโครงกำรก่อนที่จะกรอก
ข้อมูลลงในใบลงทะเบียนและชำระเงินค่ำลงทะเบียนจำนวน 30,000 บำท ทัง้ นี ้ เพื่อควำมมั่นใจของทัง้ ทำงฝ่ ำยนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเทศเป้ำหมำยของนักเรียนร่วมกับทำงโครงกำร และภำยหลังจำกที่ทำงฝ่ ำยนักเรียนได้ดำเนินกำรกรอกใบลงทะเบียนและชำระ
เงินลงทะเบียนผ่ำนทำงระบบธนำคำรมำเรียบร้อยแล้ว และเมื่อ SEA ได้รบั กำรยืนยันทัง้ ทำงเอกสำรและค่ำลงทะเบียนแล้ว SEA จะ
ออกเอกสำรตอบรับกำรลงทะเบียนเพื่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรและจัดส่งชุดเอกสำรใบสมัครต่ำงประเทศ Application Form ให้นกั เรียน
ดำเนินกำรจัดทำในวันปฐมนิเทศโครงกำรตำมลำดับ ทัง้ นี ้ SEA ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำตอบรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรในแต่ละ
ประเทศของนักเรียนโดยยึดถือลำดับกำรลงทะเบียนเป็ นสำคัญ
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
1.
2.
3.
4.

นักเรียนที่สำมำรถลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมโครงกำร SEA ได้คือนักเรียนที่สอบผ่ำนเกณฑ์มีรำยชื่ออยู่บนหน้ำเว็บไซต์
SEA เปิ ดโอกำสให้นกั เรียนพิจำรณำคัดเลือกประเทศในกำรเข้ำร่วมโครงกำรโดยอิสระ ไม่มีกำรแบ่งกลุ่มประเทศ
นักเรียนควรติดต่อ SEA Hotline 089 895 5759 เพื่อตรวจสอบยอดของประเทศที่นกั เรียนต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ถ้ำนักเรียนตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร ให้นกั เรียน Download ใบลงทะเบียน SEA 2023 ในรูปแบบ PDF File ที่หน้ำเว็บไซต์
www.seathailand.org และกรอกข้อมูล และชำระเงินค่ำลงทะเบียน 30,000 บำท และจัดส่งเอกสำรต่ำงๆเข้ำระบบ SEA
5. SEA ติดต่อนักเรียนหรือท่ำนผูป้ กครองทำงหมำยเลขโทรศัพท์ท่รี ะบุลงในใบลงทะเบียนเพื่อยืนยันกำรลงทะเบียน
6. SEA ออกเอกสำรกำรตอบรับลงทะเบียนและส่งมอบเอกสำร Application Form ในวันปฐมนิเทศ 9 ตุลำคม 2565
7. ภำยหลังที่นกั เรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และหำกว่ำนักเรียนหรือท่ำนผูป้ กครองร้องขอถอนตัวหรือยกเลิกกำรเข้ำร่วม
โครงกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำม ทำงโครงกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนจำนวน 30,000 บำทนีใ้ ห้กบั ทำง
นักเรียนในทุกกรณี

ท ุน SEA Early Bird 20,000 บาท
SEA ยินดีมอบทุน SEA Early Bird ให้กบั นักเรียนทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการในทุกประเทศ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม
2565 จนถึง 31 สิงหาคม 2565 โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นีจ้ ะเป็ นในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่
นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนาไปหักจากค่าโครงการในการชาระเงินงวดสุดท้ายต่อไป
ตัวอย่างเช่น ค่าโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 480,000 บาท หากว่านักเรียนลงทะเบียนมาในระยะเวลาทีก่ าหนด
และได้รบั ทุน SEA Early Bird จานวน 20,000 บาท นักเรียนชาระเงินงวดที่ 1-3 (30,000+120,000+150,000) ตามปกติ
และจะได้รบั ส่วนลดในงวดสุดท้ายหักออกไป 20,000 บาท โดยชาระงวดสุดท้ายที่ 160,000 บาท รวมทัง้ สิน้ ที่ 460,000 บาท
จากค่าโครงการปรกติที่ 480,000 บาท

จานวนท ุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ
องค์กรผูส้ นับสนุนกำรให้ทนุ โครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทำงองค์กรจะสำมำรถ
ตอบรับนักเรียนจำกประเทศต่ำงๆได้ ทัง้ นี ้ ทำงองค์กรจะคำนึงถึงควำมสมดุลของทัง้ จำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนใน
เครือข่ำย และนโยบำยจำกภำครัฐบำลของแต่ละประเทศเป็ นสำคัญ โดยจะกำหนดตำมควำมสมดุลของทัง้ จำนวนนักเรียนที่ตอ้ งกำร
เข้ำร่วมโครงกำร กับจำนวนผูร้ บั นักเรียนให้เท่ำเทียมกันมำกที่สดุ เท่ำที่จะทำได้ และยังต้องคำนึงถึงคุณภำพของโครงกำรและควำม
สะดวกต่อกำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย ดังนัน้ จึงเป็ นสำเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีควำมจำเป็ นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่
ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรตำมเหตุผลข้ำงต้น

ค่าโครงการท ุนสมทบของแต่ละประเทศ
ในกำรดำเนินกำรโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยน แม้วำ่ ทำงโครงกำรจะได้รบั กำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำลในประเทศต่ำงๆ
รวมถึงกำรจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อำสำสมัครที่ยินดีตอ้ นรับนักเรียนเข้ำสู่ควำมดูแลของตนตลอดระยะเวลำโครงกำร อย่ำงไรก็ดี
กระบวนกำรดำเนินกำรโครงกำรย่อมจะได้รบั ควำมสนับสนุนจำกปั จจัยซึ่งถือเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนต่ำงๆ ซึ่ง
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรจัดกำรโครงกำรย่อมมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่ำโครงกำรเหล่ำนี ้ ทำง
องค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจำยเพื่อกำรพัฒนำจัดกำรโครงกำรตำมกระบวนกำรต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร กำร
อบรม กำรจัดกำรบริหำรองค์กรผูจ้ ดั กำรทุนโครงกำร กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร กำรเดินทำง กำรติดต่อสื่อสำร สื่อโครงกำร กำร
จัดกำระบบข้อมูล ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ SEA และองค์กรเครือข่ำยต่ำงประเทศทั่วโลกต่ำงเล็งเห็นถึงควำมสำคัญ
ของผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจของโลก และควำมสำคัญกำรศึกษำอย่ำงที่สดุ ดังนัน้ โครงกำรจึงพยำยำมอย่ำงยิ่งในกำรลด
ค่ำใช้จำ่ ยและพิจำรณำค่ำโครงกำรของแต่ละประเทศตำมจำนวนนักเรียนที่เปิ ดรับสมัคร ดังนี ้
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ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ Visa J1 (GPA 2.80 ขึน้ ไป/ไม่เคยได้รบั เกรด 0 - 1)
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและกำรสอนภำษำเยอรมัน 12 วัน)
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปำรีส 7 วัน)
ประเทศฟิ นแลนด์
ประเทศอิตำลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลำน 2 วัน)
ประเทศสเปน
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศญี่ปนุ่ (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพำะนักเรียนหญิง)
ประเทศอัฟริกำใต้

จานวนทุน
20 ทุน
10 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
5 ทุน

ค่าโครงการ (บาท)
480,000
480,000
460,000
460,000
380,000
470,000
470,000
440,000
420,000

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

กำรได้รบั ผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึกต่ำงๆจำก SEA
กำรให้คำแนะนำ ให้ขอ้ มูล คำปรึกษำ กำรช่วยเหลือ ดูแล ในด้ำนต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำกำรเข้ำร่วมโครงกำร
กำรจัดกำรด้ำนเอกสำร กำรจัดส่งชุด Application Form ระหว่ำงประเทศ
กำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์อำสำสมัครที่มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องให้กบั นักเรียน
กำรจัดหำโรงเรียนรัฐบำลให้นกั เรียนได้เข้ำเรียนอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบวีซ่ำนักเรียนแลกเปลี่ยน
กำรจัดปฐมนิเทศต่ำงๆ กำรปฐมนิเทศทุนโครงกำร กิจกรรม SEA Learning Camp และกำรปฐมนิเทศก่อนออกเดินทำง
กำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรในกำรสมัครและประสำนงำนให้นกั เรียนได้รบั วีซ่ำนักเรียนเพื่อกำรเดินทำง
กำรจัดกำรสมัครวีซ่ำ และชำระเงินค่ำธรรมเนียมวีซำ่ นักเรียนและเปลี่ยน
ควำมคุม้ ครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สุขภำพ/ร่ำงกำย/อุบตั เิ หตุ)
กำรบริกำรจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ
ตั๋วเครื่องบิน ขำไปและขำกลับ 2 Way Air Tickets นักเรียนเดินทำงตำมกำหนดกำรของทำงโครงกำร

ค่าโครงการ SEA เป็ นรูปแบบ Full Package
ซึง่ รวมถึง Orientations, Host Family, School, Visa, Insurance, และ Air Tickets
การชาระเงินค่าโครงการ
SEA ได้จดั สรรกำรชำระเงินค่ำโครงกำรโดยแบ่งออกเป็ น 4 งวดตำมควำมเหมำะสมดังนี ้
งวด
1
2
3
4

กาหนดการ
ตัง้ แต่ 25 สิงหำคม – 30 กันยำยน 2565
1 ธันวำคม 2565
5 มกรำคม 2566
1 มีนำคม 2566

การดาเนินการ
จานวนเงิน (บาท)
กำรลงทะเบียนยืนยันกำรเข้ำร่วมโครงกำร
30,000
(SEA ขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินงวดที่ 1 ทุกกรณี)
กำรจัดส่งชุดเอกสำรต่ำงประเทศ
120,000
กำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
150,000
ค่ำโครงกำรในส่วนที่เหลือของประเทศนัน้ ๆ
(แล้วแต่กรณี
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การร้องขอยกเลิกโครงการ
ในกรณีท่นี กั เรียนผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมประสงค์ท่จี ะขอยกเลิกโครงกำรไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม ทำงโครงกำรขอชีแ้ จง
เบือ้ งต้นว่ำ ทำงโครงกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำโครงกำรทัง้ หมดให้กบั ทำงฝ่ ำยนักเรียนได้ เนื่องจำกภำยหลังจำกที่นกั เรียนได้
ยืนยันที่จะเข้ำร่วมโครงกำรและดำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำรใดๆ ในส่วนของทำงโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนร่วมไปกับทำง
ต่ำงประเทศควบคูก่ นั ไปตำมเงื่อนเวลำตำมขัน้ ตอนนัน้ ๆ นอกจำกนีก้ ำรยืนยันในกำรเข้ำร่วมโครงกำรของนักเรียนท่ำนหนึ่งย่อมส่งผล
กระทบถึงสิทธิในกำรเข้ำร่วมโครงกำรในประเทศต่ำงๆของนักเรียนท่ำนอื่นๆอีกด้วย
โดยเฉพำะประเทศที่มียอดจำนวนทุนน้อยๆ
อย่ำงเช่น ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นต้น ดังนัน้ ทำงโครงกำรขอให้ทำงผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรพิจำรณำไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถว้ น
ก่อนกำรตัดสินใจว่ำจะเข้ำร่วมโครงกำร
สำหรับหลักเกณฑ์ในกำรคืนเงินค่ำโครงกำรตำมขัน้ ตอนต่ำงๆ ทำงโครงกำรขอพิจำรณำกำหนดไว้ดงั นี ้
1. ทำงโครงกำรขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียน 30,000 บำท ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
2. กำรขอยกเลิกโครงกำร ภำยหลังกำรชำระเงินค่ำโครงกำรงวดที่ 2 จำนวนเงิน 30,000 บำท รวมกับ 120,000 บำท รวมเป็ น
150,000 บำท โดยที่ทำงโครงกำรได้ดำเนินกำรตรวจสอบชุด Application Form และจัดส่งชุดเอกสำรดังกล่ำวเพื่อกำรตอบ
รับกำรเข้ำร่วมโครงกำรจำกทำงต่ำงประเทศให้แล้ว ทำงโครงกำรพิจำรณำคืนเงิน 60,000 บำท
3. กำรขอยกเลิกโครงกำรภำยหลังกำรชำระเงินค่ำโครงกำรงวดที่ 3 จำนวนเงิน 150,000 บำท รวมกับค่ำโครงกำรที่ชำระ
มำแล้วก่อนหน้ำในงวดที่ 1 และ 2 ที่จำนวน 150,000 บำท รวมเป็ น 300,000 บำท โดยที่ทำงโครงกำรได้เริ่มต้นจัดกำรจัดหำ
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กบั นักเรียนแล้ว ทำงโครงกำรพิจำรณำคืนเงิน 120,000 บำท
4. กำรขอยกเลิกโครงกำรภำยหลังกำรชำระเงินค่ำโครงกำรงวดที่ 4 จำนวนเงินเป็ นไปตำมยอดค่ำโครงกำรของประเทศนัน้ ๆที่
นักเรียนลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร โดยที่ทำงโครงกำรดำเนินกำรกำรจัดหำครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้แล้วเสร็จแล้ว
ดำเนินกำรสมัครวีซำ่ และรอฟั งผลวีซ่ำนักเรียนแล้ว หรือวีซำ่ ไม่ผ่ำน ทำงโครงกำรพิจำรณำคืนเงิน 180,000 บำท
5. กำรขอยกเลิกโครงกำรภำยหลังจำกที่โครงกำรได้ดำเนินกำรในทุกขัน้ ตอนแล้วเสร็จจนกระทั่งนักเรียนเดินทำงแล้วไม่ว่ำจะ
เป็ นในช่วงเวลำใดก็ตำม และต่อมำทำงฝ่ ำยนักเรียนตัดสินใจขอเดินทำงกลับไทย หรือทำงนักเรียนได้รบั พิจำรณำจำกทำง
โครงกำรให้ออกจำกโครงกำรก่อนกำหนดไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม ทำงโครงกำรไม่คืนเงินค่ำโครงกำรทัง้ หมดในทุกกรณี
ทำงโครงกำรตระหนักดีกว่ำ
กำรพิจำรณำกรณีดำ้ นกำรเงินประกอบกับขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรโครงกำรตำมระบบกำร
ทำงำนของทัง้ ทำงไทยและต่ำงประเทศนับเป็ นกรณีท่ลี ะเอียดอ่อนเป็ นอย่ำงมำก เพรำะต่ำงฝ่ ำยย่อมจะมีเหตุผลในกำรพิจำรณำใน
มุมมองตำมรำยละเอียดข้อเท็จจริงของตนเองที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ดี ทำงโครงกำรขอชีแ้ จงว่ำ ทำงโครงกำรได้พยำยำมพิจำรณำถึง
รำยละเอียดควำมเหมำะสมทัง้ ในด้ำนสภำพเศรษฐกิจ คุณค่ำของเงินตรำ ไปจนถึงขัน้ ตอนตำมระบบกำรทำงำนควบคู่กนั ไปอย่ำง
ต่อเนื่องและถี่ถว้ นแล้วก่อนที่จะได้พิจำรณำถึงหลักเกณฑ์ในกำรขอยกเลิกโครงกำรดังที่ระบุมำก่อนหน้ำนี ้ ฉะนัน้ ทำงโครงกำรขอให้
นักเรียนและท่ำนผูป้ กครองกรุณำทำควำมเข้ำใจถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังที่ระบุขำ้ งต้นโดยละเอียดถี่ถว้ นก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ
เพื่อที่ทงั้ ฝ่ ำยนักเรียนและโครงกำรจะได้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกันและลดควำมขัดแย้งอันอำจจะเกิดขึน้ ระหว่ำงกำรเข้ำร่วมโครงกำร

การบริการด้านวีซา่ และจัดหาตัว๋ เครื่องบิน
SEA ได้จดั ให้มีกำรบริกำรด้ำนกรอกใบสมัครวีซำ่ กำรจัดเตรียมเอกสำรสำคัญต่ำงๆในกำรขอวีซำ่ กำรออกเอกสำรสำคัญ
ทำงจำกทำง SEA และต่ำงประเทศ กำรนัดหมำยสมัครวีซ่ำ นัดสอบสัมภำษณ์วซี ่ำ กำรดูแลให้คำแนะนำกับนักเรียนที่สถำนทูต และ
อื่นๆ เพื่อให้นกั เรียนได้รบั วีซ่ำนักเรียนอย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี ้ SEA ยังได้ดำเนินกำรจัดหำตั๋วเครื่องบินไปและกลับให้กบั นักเรียน ไป
จนถึงกำรบริกำรช่วยเหลือนักเรียนในกำร Check in ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้นกั เรียนได้เดินทำงอย่ำงสะดวกสบำยระหว่ำงกำร
เข้ำร่วมโครงกำรด้วยเช่นกัน โดยกำรบริกำรเหล่ำนีไ้ ด้ถกู จัดรวมอยู่ในค่ำโครงกำรของแต่ละประเทศต่ำงๆตำมที่ระบุมำก่อนหน้ำนี ้
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การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA
SEA ได้จดั ให้มีกำรปฐมนิเทศและกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรได้รบั ทรำบข้อมูลที่สำคัญต่ำงๆ เพื่อกำร
เตรียมควำมพร้อมกำรกำรเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำรโดยทำงโครงกำรได้กำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรไว้ดงั นี ้
• การปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
คือกำรปฐมนิเทศเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวทำงโครงกำรนักเรียน
แลกเปลี่ยน กำรอธิบำยและชีแ้ จงกำรดำเนินกำรโครงกำร กำรรับมอบชุดเอกสำร Application Form และสำระสำคัญอื่นๆ
(วันอำทิตย์ท่ี 9 ตุลำคม 2565)
• กิจกรรม SEA Learning Camp คือกิจกรรมที่ทำง SEA จัดให้เฉพำะสำหรับนักเรียนผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรได้รบั กำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ท่สี ำคัญจำกผูท้ ่เี คยเข้ำร่วมโครงกำร SEA Returnee รวมถึงข้อมูล สำระสำคัญจำกโครงกำร SEA นอกจำกนี ้
ทำงโครงกำรต้องกำรให้นกั เรียนได้มีโอกำสในกำรทำควำมรูจ้ กั สร้ำงควำมสำมัคคี ระหว่ำงเครือข่ำย SEA เพื่อกำรปู
พืน้ ฐำนควำมสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่ำงนักเรียนและทำงโครงกำร (ระยะเวลำ 3 วัน 2 คืน/ต่ำงจังหวัด/ต้นเมษำยน 2566)
• การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง คือกำรปฐมนิเทศเพื่อเน้นยำ้ ถึงข้อมูลสำคัญเพื่อกำรเตรียมพร้อมในด้ำนต่ำงๆก่อนที่
นักเรียนจะเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำรที่ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรแนะนำแนวทำงกำรเข้ำร่วมโครงกำรที่ถกู ต้อง ระเบียบ
โครงกำร และข้อมูลสำคัญต่ำงๆ (ระยะเวลำ 1 วัน/ปลำยเดือนมิถนุ ำยน 2566)

กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
กำหนดกำรเดินทำงของแต่ละประเทศมักจะอ้ำงอิงกับช่วงเวลำของกำรเปิ ดภำคเรียนแรกของแต่ละประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประเทศฟิ นแลนด์ ประเทศอัฟริกำใต้ เป็ นต้น นอกจำกนัน้ ในบำงกรณีทำงโครงกำรยังต้องพิจำรณำจำกกำหนดกำร
ของกิจกรรมพิเศษที่ทำงต่ำงประเทศอำจจะจัดให้มี เช่น กำรปฐมนิเทศก่อนกำรเข้ำร่วมโครงกำรในประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตำลี
ประเทศญี่ปนุ่ หรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำที่ประเทศเยอรมนี เป็ นต้น ซึ่งทำงฝ่ ำยนักเรียนจำเป็ นต้องยึดกำหนดกำรเดินทำงทัง้
ขำไปและขำกลับตำมที่ทำงกำหนดให้ สำหรับช่วงเวลำของกำรเดินทำงกลับ ทำงโครงกำรจะคำนึงถึงกำหนดกำรปิ ดภำคเรียนของแต่
ละประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทำงกลับภำยในระยะเวลำ 7 วัน หลังจำกที่โรงเรียนปิ ดภำค
เรียนที่สอง ซึ่งแต่ละประเทศได้กำหนดช่วงเวลำของกำรเข้ำร่วมโครงกำรไว้ ดังนี ้
ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/ฟิ นแลนด์/ญี่ปนุ่ /อัฟริกำใต้
อิตำลี/สเปน

เดินทางไป
ส.ค. 66
ก.ย. 66

เดินทางกลับ
มิ.ย. 67
ก.ค. 67

การเดินทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน
โดยหลักเกณฑ์สำกลของโครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนจะต้องเป็ นนักเรียนที่สำมำรถเดินทำงตำมลำพังจำกประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมำยปลำยทำงได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ กำรเดินทำงนีถ้ ือเป็ นควำมรับผิดชอบขัน้ พืน้ ฐำนที่นกั เรียนแลกเปลี่ยนจะต้องเดินทำง
ได้ดว้ ยตนเอง อย่ำงไรก็ดี นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รบั กำรอบรม คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิตนระหว่ำงกำรเดินทำง รวมถึงกำรศึกษำ
ข้อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็ นอย่ำงดีก่อนกำรเดินทำงจำก SEA และในบำงกรณีนกั เรียนอำจจะได้เดินทำงแบบกลุม่ ร่วมกับนักเรียน
รำยอื่นๆพร้อมกันตำมกำหนดกำร เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตำลี และประเทศญี่ปนุ่ ดังที่ได้ระบุมำก่อนหน้ำนี ้
__________________________________________________________________________________________________________
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