ระเบียบการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น

Student Exchange Association
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Student Exchange Association (SEA) คือองค์กรเอกชนขนาดเล็กดาเนินกิจการโครงการศึกษาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากกลุม่ บุคคลทีเ่ ล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยด้ วยการศึกษา เรี ยนรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมที่ตา่ งประเทศ วัตถุประสงค์ของ SEA คือเพื่อให้ เยาวชนไทยพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการดารงชีวิต ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้ วยการเข้ าร่วมโครงการและนาสิง่ ที่ได้ รับจากโครงการมาทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
SEA ยินดีสนับสนุนการศึกษาด้ วยการมอบทุนโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นให้ กบั เยาวชนไทยทีม่ ีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคุณสมบัติพื ้นฐาน ความสามารถเชิงวิชาการ ทักษะในการสือ่ สาร
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการเป็ นตัวแทนนักเรี ยนแลกเปลีย่ นจากประเทศไทย
โดยทางโครงการได้ จดั ให้ มีการแข่งขันสอบชิงทุนประจาปี การศึกษา 2561-2562 ซึง่ นับเป็ นรุ่นที่ 10 โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้

ประเภทท ุน SEA 2018
 ทุนอันดับ 1 - SEA Full Grant
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็มจานวน จานวน 1 ทุน
ผู้ที่ผา่ นการสอบคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็ นอันดับที่ 1 ได้ รับทุนเต็มจานวน และได้ รับสิทธิในการพิจารณาเข้ าร่วม
โครงการในประเทศดังนี ้ สหรัฐอเมริ กา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ ค ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่
จีน และ อัฟริ กาใต้ โดย SEA ยินดีเป็ นฝ่ ายให้ มอบทุนดาเนินการสนับสนุนทังในด้
้ านการจัดทาชุดเอกสาร การจัดหา
ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรี ยน การปฐมนิเทศ ค่าโครงการทังหมด
้
รวมจนถึง ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าวีซา่ และค่า
ประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเข้ าร่วมโครงการ
 ทุนอันดับ 2 – SEA Half Grant
ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนครึ่งจานวน จานวน 1 ทุน
ผู้ที่ผา่ นการสอบคัดเลือกได้ เป็ นอันดับที่ 2 จะได้ รับทุนครึ่งจานวน โดยที่นกั เรี ยนสามารถคัดเลือกประเทศที่ต้องการ
เข้ าร่วมโครงการประเทศใดก็ได้ โดยผู้ที่ได้ รับทุนนี ้จะได้ รับทุนสมทบจาก SEA จานวนกึง่ หนึง่ หักออกจาก ค่า
โครงการของประเทศที่นกั เรี ยนตัดสินใจรับทุน แต่ทนุ ครึ่งจานวนดังกล่าวนีจ้ ะไม่รวมถึง ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าวีซา่ และ
ค่าประกันภัย ซึง่ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 ทุนสมทบสาหรับบุตรข้ าราชการ 30,000 บาท จานวน 6 ทุน
ผู้ที่ผา่ นการสอบคัดเลือกและเป็ นบุตรข้ าราชการ และดาเนินการลงทะเบียนเป็ น 6 อันดับแรก โดยผู้ได้ รับทุนได้ รับ
สิทธิในการคัดเลือกประเทศได้ ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศตามลาดับ
 ทุนสมทบเต็มจานวน จานวนกว่ า 50 ทุน
ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติผา่ นเกณฑ์และได้ รับสิทธิในการเข้ าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ
ด้ วยทุนสมทบเต็มจานวนของตนเอง โดยผู้ได้ รับทุนสามารถพิจารณาเข้ าร่วมโครงการคัดเลือกประเทศได้ ตาม
จานวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลาดับก่อนหลัง

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร
สหรัฐอเมริ กา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ ค ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ จีน และ อัฟริ กาใต้
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ค ุณสมบัติของผูส้ มัคร










สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี
มีภมู ิลาเนาตามทะเบียนบ้ านอยูใ่ นประเทศไทย และได้ รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
ประเทศไทยอย่างถูกต้ อง
เป็ นนักเรี ยนทีก่ าลังศึกษาอยูร่ ะหว่างชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนที่อยูภ่ ายใต้ การรับรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทังในขณะที
้
่สมัครและระหว่างการเข้ าร่วมโครงการ
มีผลการเรี ยนในช่วง 3 ปี การศึกษาล่าสุดอยูใ่ นระดับค่าเฉลีย่ สะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ ้นไป
ไม่เคยได้ รับผลการเรี ยนในระดับคะแนน 0 (F) หรื อ 1 (D) ในช่วง 2 ปี การศึกษาหลังสุด
เป็ นนักเรี ยนทีม่ ีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี
เป็ นนักเรี ยนทีม่ ีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคเรื อ้ รัง หรื อโรคติดต่อ
สามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ นได้
ได้ รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้ เข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น

วิธีการสมัคร








ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2018 ได้ จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org หรื อร้ องขอใบสมัครจาก
อาจารย์อาสา SEA
ผู้สมัครแนบรูปถ่ายนักเรี ยนตามที่กาหนดและกรอกข้ อมูลลงในใบสมัครพร้ อมลงลายเซ็นรับรองอย่างถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้สมัครชาระเงินค่าสมัคร 200 บาท โดยการโอนเงินมาที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เดอะคริ สตัล พาร์ ค
ชื่อบัญชี ห้ างหุ้นส่วนจากัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชัน่ เลขที่ 407 907734 7 หรื อทางอาจารย์อาสา SEA
ผู้สมัครส่งใบสมัครและสาเนาใบโอนเงินมาที่ SEA โทรสารหมายเลข 02 907 7768 หรื อ 02 570 9126 หรื อ
info@seathailand.org หรื อส่งทางไปรษณีย์ดว่ นพิเศษ EMS มาตามที่อยูข่ อง SEA หรื อส่งมอบเอกสารผ่านทาง
อาจารย์อาสา SEA
กาหนดการปิ ดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้สมัครรอการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบและสนามสอบได้ ที่ www.seathailand.org วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ปฏิทินการสอบชิงท ุน SEA 2018
18 เมษายน - 10 สิงหาคม
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน
วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม

info@seathailand.org

การเปิ ดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรี ยนต้ องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 10 สิงหาคม)
การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบชิงทุนและสนามสอบ บนเว็บไซต์ www.seathailand.org
วันสอบชิงทุนพร้ อมกันทัว่ ประเทศ ตังแต่
้ เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สอบทัว่ ประเทศ
การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุม่ 1) และผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุม่ 2)
ผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุม่ 2) เริ่ มต้ นลงทะเบียนเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบตนเอง
การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สาหรับผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุม่ 1) ที่กรุงเทพฯ
วันประกาศรายชื่อผู้ได้ รับทุน SEA 2018 บนเว็บไซต์ www.seathailand.org
การปฐมนิเทศโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น SEA 2018 (การมอบทุน SEA อย่างเป็ นทางการ)
การปิ ดรับการลงทะเบียน
2
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ขัน้ ตอนการพิจารณามอบท ุน
หลังจากที่นกั เรี ยนได้ ผา่ นการสอบข้ อสอบปรนัย SEA 2018 อย่างถูกต้ องแล้ ว ทางโครงการจะประมวลผลคะแนนจาก
ชุดข้ อสอบ และพิจารณาประเมินผลคะแนนของนักเรี ยนที่เข้ าสอบทุกคน และหลังจากที่ทางคณะกรรมการได้ พิจารณาผลคะแนน
สอบของนักเรี ยนทุกคนแล้ ว ทางโครงการจะประกาศรายชื่อนักเรียนบนหน้ าเว็บไซต์ SEA โดยแบ่งกลุม่ นักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม 1 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ชิงทุน SEA 2018 หมายถึงนักเรี ยนผู้ที่ได้ รับผลคะแนนสูงสุด 16 ลาดับจาก
ผลการประเมินทัว่ ประเทศจากชุดข้ อสอบ SEA 2018 นักเรี ยนกลุม่ นี ้จะได้ รับสิทธิในการเข้ าสอบสัมภาษณ์
กับคณะกรรมการ SEA ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติ
และองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมของนักเรี ยนแต่ละคนในด้ านต่างๆเพิม่ เติม เพื่อการประเมินผลการจัดลาดับ
นักเรี ยนที่สมควรได้ รับทุน SEA 2018 ในลาดับต่างๆต่อไป
ภายหลังจากที่ SEA ได้ สอบสัมภาษณ์นกั เรี ยนกลุม่ ที่ 1 แล้ วเสร็ จ ทางคณะกรรมการจะประมวลผลคะแนนทังหมด
้
ของนักเรียนในกลุม่ นี ้และพิจารณาประเมินลาดับนักเรี ยนที่ได้ รับทุน SEA 2018 และประกาศรายชื่อตามกาหนดการ
ที่ระบุไว้ ตอ่ ไป สาหรับนักเรี ยนผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ 1 แต่ไม่ได้ รับการพิจารณารับทุนในลาดับต่างๆ ย่อมถือว่าเป็ นนักเรี ยน
ดีเด่นที่สามารถเข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น SEA ได้ ด้วยทุนสมทบของตนเองต่อไปเช่นกัน และ
กลุ่ม 2 ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้ วยทุนสมทบ หมายถึง กลุม่ นักเรี ยนที่สามารถ
ทาคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินและสามารถเข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นได้ ด้วยทุนสมทบของตนเอง
นักเรี ยนในกลุม่ นี ้ถือว่าเป็ นนักเรียนที่มีคณ
ุ สมบัติผา่ นเกณฑ์การประเมินทางวิชาการในเบื ้องต้ นจากทางโครงการ
และได้ รับสิทธิในการพิจารณาเข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ น SEA และสามารถพิจารณาคัดเลือกประเทศ
ในการเข้ าร่วมโครงการได้ โดยอิสระตามหลักเกณฑ์ของโครงการ นักเรี ยนในกลุม่ นี ้สามารถเริ่ มต้ นลงทะเบียน
เพื่อขอยืนยันการเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบของตนเองได้ ตงแต่
ั ้ วนั เสาร์ ที่ 2 กันยายนเป็ นต้ นไป

ผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA ด้วยท ุนสมทบ (กลมุ่ 2)




นักเรี ยนที่มคี ะแนนไม่ถงึ เกณฑ์เพื่อเข้ ารับการสัมภาษณ์ แต่มีคณ
ุ สมบัตดิ ีเพียงพอ สามารถเข้ าร่วมโครงการได้ ด้วย
ทุนสมทบของตนเอง และสามารถเลือกประเทศตามต้ องการได้
นักเรี ยนในกลุม่ นี ้ จะได้ รับสิทธิ์ในการเลือกประเทศตามที่ต้องการ และสามารถลงทะเบียนได้ ตังแต่
้ วนั ประกาศผลสอบ
ในรอบแรกคือตังแต่
้ วนั เสาร์ ท่ ี 2 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป
นักเรี ยนสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของประเทศที่ตนเองสนใจเข้ าร่วมโครงการจากทีมงาน SEA ก่อน
ที่หมายเลข 02-907-7767 หรื อ SEA Hotline 089-895-5759 เพื่อความแน่ใจก่อนการตัดสินใจลงทะเบียน

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ปิดรับการลงทะเบียน 31 ต ุลาคม 2560)
หลังจากที่ SEA ได้ พิจารณาแบ่งกลุม่ นักเรี ยนที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นตามคุณสมบัติโดยการประกาศ
รายชื่อนักเรี ยนทังกลุ
้ ม่ 1 และกลุม่ 2 แล้ วนัน้ หากนักเรี ยนมีความประสงค์ทจี่ ะเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบของตนเอง นักเรี ยน
และผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้ าร่วมโครงการได้ โดยการใช้ สทิ ธิลงทะเบียนตามที่ระบุ
โดยการคัดเลือกและตรวจสอบยอด
คงเหลือของประเทศทีต่ ้ องการเข้ าร่วมโครงการ และกรอกข้ อมูลลงในใบลงทะเบียนพร้ อมชาระเงินค่าลงทะเบียนจานวน 50,000
บาท ทังนี
้ ้ หลังจากที่ SEA ได้ รับการยืนยันทังทางเอกสารและค่
้
าลงทะเบียนแล้ ว SEA จะออกเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเพือ่
การเข้ าร่วมโครงการและจัดส่งชุดเอกสารใบสมัครต่างประเทศ Application Form ให้ นกั เรี ยนดาเนินการจัดทาตามลาดับ ทังนี
้ ้ SEA
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบรับการเข้ าร่วมโครงการในแต่ละประเทศของนักเรี ยนโดยยึดถือลาดับการลงทะเบียนเป็ นสาคัญ
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จานวนท ุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ
แต่ละองค์กรผู้สนับสนุนการให้ ทนุ โครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นในแต่ละประเทศ ได้ กาหนดจานวนนักเรี ยนที่ทางองค์กรจะ
สามารถตอบรับนักเรี ยนจากประเทศต่างๆได้ ทังนี
้ ้ แต่ละองค์กรจะคานึงถึงความสมดุลของทังจ
้ านวนครอบครัวอุปถัมภ์ จานวน
โรงเรี ยนในเครื อข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็ นสาคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกาหนดตามความสมดุลของทัง้
จานวนนักเรี ยนทีต่ ้ องการเข้ าร่ วมโครงการ กับจานวนผู้รับนักเรี ยน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรี ยน) ให้ เท่าเทียมกันมากที่สดุ เท่าที่จะ
ทาได้ และยังต้ องคานึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้ านต่างๆ อีกด้ วย ดังนัน้ จึงเป็ นสาเหตุหลักที่
ทาให้ แต่ละประเทศมีความจาเป็ นต้ องจากัดจานวนนักเรี ยนที่ต้องการเข้ าร่วมโครงการตามเหตุผลข้ างต้ น
ทุน SEA 2018 เปิ ดรับสมัครให้ นกั เรี ยนที่สนใจเข้ าร่วมโครงการในประเทศดังนี ้ สหรัฐอเมริ กา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส
อิตาลี โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ ค ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ จีน และ อัฟริกาใต้
ซึง่ จานวนทุนในโครงการของแต่ละประเทศทีจ่ ะสามารถ
รับสมัครนักเรี ยนจาก SEA จะเป็ นไปตามตารางดังทีจ่ ะระบุตอ่ ไป

ค่าโครงการท ุนสมทบ SEA 2018 ของแต่ละประเทศ
ในการดาเนินการโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นแม้ วา่ ทางโครงการจะได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่างๆ
รวมถึงการจัดให้ มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรี ยนเข้ าสูค่ วามดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ อย่างไรก็ดี
กระบวนการดาเนินการโครงการย่อมจะได้ รับความสนับสนุนจากปั จจัยซึง่ ถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการตามขันตอนต่
้
างๆซึง่
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการจัดการโครงการย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
โดยหลักเกณฑ์แล้ ว ค่าโครงการเหล่านี ้ ทางองค์กรได้ นาไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตาม
กระบวนการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาด้ านบุคลากร การอบรม การจัดการบริ หารองค์กรผู้จดั การทุนโครงการ การพัฒนา
เทคโนโลยีการสือ่ สาร การเดินทาง การติดต่อสือ่ สาร สือ่ โครงการ การจัดการะบบข้ อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
SEA และองค์กรเครื อข่ายต่างประเทศทัว่ โลกต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสาคัญ
การศึกษาอย่างที่สดุ ดังนัน้ โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้ จา่ ยและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจานวน
นักเรี ยนที่เปิ ดรับสมัคร ดังนี ้
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา Visa J1 (GPA 3.00 ขึ ้นไป/ไม่เคยได้ รับเกรด 0-1-2)
ประเทศบราซิล
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้ อนรับและการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน)
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารี ส 7 วัน)
ประเทศสวีเดน
ประเทศเดนมาร์ ค
ประเทศฟิ นแลนด์
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศที่เมืองมิลาน 2 วัน)
ประเทศโปรตุเกส
ประเทศญี่ปนุ่ (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/เฉพาะนักเรี ยนหญิง)
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปฐมนิเทศที่กรุงปักกิ่ง 2 วัน/หอพักโรงเรี ยน)
ประเทศอัฟริ กาใต้

จานวนทุน
30 ทุน
2 ทุน
10 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
1 ทุน
2 ทุน
5 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
5 ทุน

ค่ าโครงการ (บาท)
420,000
250,000
390,000
390,000
350,000
350,000
350,000
300,000
300,000
380,000
380,000
280,000

หมายเหตุ ค่ าโครงการดังที่ระบุก่อนหน้ านี้ยงั ไม่ รวมถึงค่ าตั๋วเครื่ องบินและค่ าวีซ่า
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ค่าโครงการตามที่ระบ ุนี้รวมถึง










การจัดการด้ านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องให้ กบั นักเรี ยน
การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้ นกั เรียนได้ เข้ าเรี ยนอย่างถูกต้ องตามระเบียบวีซา่ นักเรี ยนแลกเปลีย่ น
การประสานงานด้ านข้ อมูล การให้ คาปรึกษา การบริ การ การให้ ความดูแลและช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
การให้ ความช่วยเหลือและบริ การในการสมัครและประสานงานให้ นกั เรี ยนได้ รับวีซา่ นักเรี ยนเพื่อการเดินทาง
ประกันภัยนักเรี ยน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Full Coverage ทังกรณี
้
สขุ ภาพ/ร่างกาย/ทรัพย์สนิ /อุบตั ิเหตุ)
การบริ การจัดส่งนักเรี ยนและช่วยเหลือ Check in ทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
การได้ รับผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกต่างๆจาก SEA

ตารางแสดงค่าตัว๋ เครือ่ งบินและค่าวีซา่ (โดยประมาณ)
ประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประเทศบราซิล
ประเทศเยอรมนี
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศอิตาลี/ประเทศโปรตุเกส
ประเทศสวีเดน/เดนมาร์ ค/ฟิ นแลนด์
ประเทศญี่ปนุ่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศอัฟริ กาใต้

ค่ าตั๋วเครื่องบิน (บาท)
55,000 - 75,000
90,000
55,000
55,000
55,000
55,000
35,000
35,000
60,000

ค่ าวีซ่า (บาท)
12,000
3,000
1,300
5,600
1,500
5,000
1,500
2,000
5,000

การแบ่งชาระเงินค่าโครงการ
SEA ได้ จดั สรรการชาระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็ น 5 งวดตามความเหมาะสมดังนี ้
 งวดที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมโครงการด้ วยทุนสมทบ
จานวน 50,000 บาท
กาหนดการชาระเงินตังแต่
้ 2 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560
 งวดที่ 2 การจัดการชุดเอกสารต่างประเทศ Application Form
จานวน 100,000 บาท
กาหนดการชาระเงินวันที่ 5 มกราคม 2561
 งวดที่ 3 การดาเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน
จานวน 150,000 บาท
กาหนดการชาระเงินวันที่ 5 มีนาคม 2561
 งวดที่ 4 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือ (แล้ วแต่กรณี)
กาหนดการชาระเงินวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
 งวดที่ 5 ค่าตัว๋ เครื่ องบินและค่าวีซา่
กาหนดการชาระเงินประมาณต้ นเดือนสิงหาคมหรื อ 7 วันก่อนวันเดินทางจริ ง
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การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 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 นแนวทางโครงการ
นักเรี ยนแลกเปลีย่ น การอธิบายและชี ้แจงการดาเนินการโครงการ รวมถึงการมอบทุน SEA อย่างเป็ นทางการให้ กบั
นักเรี ยนผู้ที่ได้ รับการพิจารณาได้ รับทุนในลาดับต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/29 ตุลาคม 2560)
 กิจกรรม SEA Learning Camp 2018 คือกิจกรรมที่ทาง SEA จัดให้ เฉพาะสาหรับนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่สาคัญจากผู้ที่เคยเข้ าร่วมโครงการ SEA Returnee รวมถึงข้ อมูล สาระสาคัญจากโครงการ SEA
นอกจากนี ้ทางโครงการต้ องการให้ นกั เรี ยนได้ มีโอกาสในการทาความรู้จกั สร้ างความสามัคคี ระหว่างเครื อข่าย SEA เพื่อ
การปูพื ้นฐานความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างนักเรี ยนและทางโครงการ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน/ต่างจังหวัด/กลางมีนาคม 2561)
 การปฐมนิเทศก่ อนออกเดินทาง คือการปฐมนิเทศเพื่อเน้ นย ้าถึงข้ อมูลสาคัญเพื่อการเตรียมพร้ อมในด้ านต่างๆก่อนที่
นักเรี ยนจะเดินทางเข้ าร่วมโครงการที่ตา่ งประเทศ รวมถึงการแนะนาแนวทางการเข้ าร่วมโครงการที่ถกู ต้ อง ระเบียบ
โครงการ และข้ อมูลสาคัญต่างๆ (ระยะเวลา 1 วัน/ปลายเดือนมิถนุ ายน 2561)

กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศ
กาหนดการเดินทางของแต่ละประเทศมักจะอ้ างอิงกับช่วงเวลาของการเปิ ดภาคเรี ยนแรกของแต่ละประเทศ นอกจากนัน้
ยังพิจารณาจากกาหนดการของกิจกรรมพิเศษที่อาจจะมีขึ ้น เช่น การปฐมนิเทศก่อนการเข้ าร่วมโครงการ หรื อการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาในบางกรณีด้วยเช่นกัน สาหรับช่วงเวลาของการเดินทางกลับ ทางโครงการจะคานึงถึงกาหนดการปิ ดภาคเรี ยนของแต่ละ
ประเทศเช่นเดียวกัน โดยปรกติแล้ ว นักเรี ยนแลกเปลีย่ นจะต้ องเดินทางกลับภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่โรงเรี ยนปิ ดภาคเรี ยน
ที่สอง ซึง่ แต่ละประเทศได้ กาหนดช่วงเวลาของการเข้ าร่วมโครงการไว้ ดังนี ้
ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา/บราซิล/เยอรมนี/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/
สวีเดน/เดนมาร์ ค/ฟิ นแลนด์/อัฟริ กาใต้ /จีน
อิตาลี
ญี่ปนุ่ (มี 2 กลุม่ )

เดินทางไป
ส.ค. 61

เดินทางกลับ
มิ.ย. 62

ก.ย. 61
มี.ค. 61 หรื อ ก.ย. 61

ก.ค. 62
ม.ค. 62 หรื อ มิ.ย. 62

การเดินทางไปและกลับของนักเรียนแลกเปลี่ยน
โดยหลักเกณฑ์สากลของโครงการนักเรี ยนแลกเปลีย่ นนักเรี ยนจะต้ องเป็ นนักเรี ยนที่สามารถเดินทางตามลาพังจากประเทศ
ไทยไปจนถึงที่หมายปลายทางได้ ด้วยตนเอง ซึง่ การเดินทางนี ้ถือเป็ นความรับผิดชอบขันพื
้ ้นฐานทีน่ กั เรี ยนแลกเปลีย่ นจะต้ องเดินทาง
ได้ ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี นักเรียนแลกเปลีย่ นจะได้ รับการอบรม คาแนะนาในการปฏิบตั ิตนระหว่างการเดินทาง รวมถึงการศึกษา
ข้ อมูลเที่ยวบินของตนเองเป็ นอย่างดีก่อนการเดินทางจาก SEA และในบางกรณีนกั เรียนอาจจะได้ เดินทางแบบกลุม่ ร่วมกับนักเรียน
แลกเปลีย่ นรายอื่นๆพร้ อมกันตามกาหนดการ เช่น ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, จีน, ญี่ปน,
ุ่ อัฟริ กาใต้ เป็ นต้ น
__________________________________________________________________________________________________________

Student Exchange Association
178 พลัสซิตพ้ี าร์ค ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-907-7767 โทรสาร 02-907-7768 หรือ 02-570-9126

info@seathailand.org
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www.seathailand.org

