บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

งานวิเทศสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์

ศธ 0516.17/

เรื่อง

วันที่

โทร. 02–613–2601 (อรวรรณ)
5 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งวันปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ย นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศ
ญี่ปุ่น ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

เรียน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ตามที่ ก องวิเ ทศสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประกาศรั บสมั ค รนั ก ศึ กษาเข้า ร่ ว ม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อไปศึกษา
แบบไม่รับปริญญา (Non - degree) เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) นั้น
ในการนี้ งานวิเทศสั มพันธ์ คณะฯ ขอแจ้งวันปิดรับสมัครโครงการดังกล่ าว ในวัน ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจาก งานวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ จะต้ อ งดาเนิ น การตรวจสอบใบสมั ค รเพื่ อ ส่ ง ให้
กองวิ เ ทศ สั มพั น ธ์ต่ อไป ทั้ง นี้ ขอให้ ผู ้ ส มั ค รส่ ง ใบสมั ค รและเ อกสารประกอบการสมั ค ร พร้ อ ม
สาเนา 7 ชุ ด มายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ท่าพระจันทร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจักได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบทั่วกัน

(นางสาวกรรณิการ์ มีศักดิ์)
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2019 รอบ 2
อันดับ

1

2

3

มหาวิทยาลัย
คูสัญญา

Aoyama Gakuin
University

ภูมิภาค

Kanto

จํานวนรับ/เงื่อนไข

2 คนตอป 4 คนตอเทอม

คณะ / หลักสูตร /
โครงการที่สามารถรับได
หลักสูตรภาษาญี่ปุน : ลงเรียนวิชาที่เปดสอนตามคณะ ใน
ทั้ง 2 Campus อาทิ Literature, Economics, Business,
Law, International Politics, International
Economics, Communication, Cultural and Creative
Studies, Education, Phycology, Science and
Engineering, Social Informatics, Global Studies and
Collaboration

รายชื่อวิชา
http://aoyamaiec.sakura.ne.jp/wp/wpcontent/uploads/ukeire2
018_AGU_English_Course
_List.pdf

http://www.dwc.doshish
a.ac.jp/english/internatio
nal_exchange/acceptanc
e/js_program/index.html

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี
GPA : 2.8 or above
JLPT : N4 or above

ปริญญาโท

Website
http://aoyamaiec.sakura.ne.jp/
wp/wpcontent/uploads
/AGU-6P-leaflet2017.pdf

GPA : 2.8 or above
TOEFL - 79
IELTS - 6.5

http://www.dwc.
doshisha.ac.jp/e
nglish/internatio
nal_exchange/ac
ceptance/js_pro
gram/index.html

Doshisha
Women's College
of Liberal Arts

2 คนตอป
Japanese Studies Program (JSP)
(นศ.แลกเปลี่ยนมัสิทธิ์ไดรับ
(ผูสมัครจะตองเปนผูหญิงเทานั้น และ ไปศึกษาไดเพียง 1
การเสนอชื่ อ ให ได ค า ที่ พั ก
ภาค เริ่มภาค Fall)
ฟรี)

Hakuoh University

Kanto

2 ตอป หรือ 4 คนตอเทอม
(นศ.แลกเปลี่ ย นจะได รั บ
สิท ธิพิ เศษในการยกเว นค า
เช าหอพั ก โดย นศจะต อ ง หลั กสู ตรภาษาญี่ปุ น : Business /Law / Education และ
ชํ า ระเงิ น ค า ใช จ า ยพิ เ ศษ หลักสูตรภาษาญี่ปุน
ต า ม ข อ ต ก ล ง ร ะ ห ว า ง
มหาวิ ท ยาลั ยคู สั ญ ญาภาค
ละ 40,000 บาท)

-

GPA : 3.0 or above
JLPT : N3 or above

http://hakuoh.jp
/

Kanto

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Hitotsubashi University Global Education Program
3 คนตอป หรือ 6 คนตอ
(HGP) : Japanese & World Affairs / Business /
เทอม
Economics / Law / International Relations /
Sociology

http://international.hitu.ac.jp/jp/courses/hgp/0
3_Information%20on%20
Courses%20Classes/pdf/
HGPcourselist2018_2018
0824.pdf

GPA : 2.8 or above
TOEFL IBT : 79
TOEFL PBT :550
IELTS : 6.0

http://www.hitu.ac.jp/index.ht
ml

4

Hitotsubashi
University

5

International
University of
Japan (IUJ)

Chubu

2 คนตอป หรือ 4 คนตอ
เทอม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : International Relations
International Development
Public Management and Policy Analysis

https://www.iuj.ac.jp/gsirf/bulletin/ExchangeProgram
/GSIR_Factsheet_Latest.pdf

GPA :3.25
TOEFL iBT
79
IELTS 6.5

https://www.iuj.a
c.jp/ir-info/

หลักสูตรที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2019 รอบ 2
อันดับ

มหาวิทยาลัย
คูสัญญา

ภูมิภาค

จํานวนรับ/เงื่อนไข

6

Kansai University
of International
Studies

Kansai

1 คนตอป หรือ 1 คนตอ
ภาค

7

8

9

Kanagawa
University

Musashino
University

Ritsumeikaan Asia
Pacific Unviersity

Kanto

Kanto

Kyushu

คณะ / หลักสูตร /
โครงการที่สามารถรับได

รายชื่อวิชา

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : School of Education , School of http://www.kuins.ac.jp/k
Human Sciences
uinsHP/en/outline/

2 คนตอป หรือ 4 คนตอ
หลักสูตรภาษาญี่ปุน: Japanese Language
เทอม

2 คนตอป หรือ 2 ตอเทอม

5 คนตอป 10 คนตอเทอม

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : เรียนวิชาที่เปดสอนในคณะ
Japanese Literature and Culture, Global
Communication , Japanese
Communication , Law, Political Sciences,
Economics, Business Administration, Human
Sciences หรือ ลงเรียนวิชาเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม สังคม
ญี่ปุนที่ Language Center (Ariake Campus)
หลักสูตรภาษาญี่ปุน
College of Asia Pacific Studies
College of International Management (APM)

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี
GPA : 2.80 or above
JLPT : N2 or above
(Department
of
English
communication JLPT N3 or above)

ปริญญาโท

Website

http://www.kuin
s.ac.jp/kuinsHP/e
n/

https://www.kanagawau.ac.jp/abroad/common/
admissions/exchange_pr
ogram/03.pdf

GPA : 2.80 or above
JLPT : N2 or above

http://www.kana
gawau.ac.jp/english/a
dmissions/excha
nge_program.ht
ml

https://www.musashinou.ac.jp/en/

GPA : 2.80 or above
ลงวิชาในหลักสูตรของ
Language Center
JLPT : N4 or above
ลงเรียนวิชาตามคณะ
JLPT : N1

https://www.mu
sashinou.ac.jp/en/

GPA : 2.80 or above
JLPT : N2 or Above

www.apu.ac.jp

http://en.apu.ac.jp/acad
: emic/page/content0166.
(APS) html/?c=17

หลักสูตรที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยคูสัญญา ปการศึกษา 2019 รอบ 2
อันดับ

10

11

มหาวิทยาลัย
คูสัญญา

Soka University

Showa Women's
University

ภูมิภาค

จํานวนรับ/เงื่อนไข

คณะ / หลักสูตร /
โครงการที่สามารถรับได

รายชื่อวิชา

คุณสมบัติ
ปริญญาตรี

1 คนต อ ป ( นศ ที่ ผ า นการ
คั ด เลื อ กอาจจะได รั บ การ
เสนอชื่ อ ให ได รั บ ทุ น Soka
หลักสูตรภาษาญี่ปุน:
Economics,
Business
ซึ่ ง นศ จะต อ งชํ า ระเงิ น
Administration, Law, International Liberal Arts,
คาใชจายพิเศษตามขอตกลง
Letters, Education, Science and Engineering
ร ะ ห ว า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
คู สั ญ ญาภาคละ 80,000
บาท)

GPA : 3.25 or above
JLPT : N2 or above

Kanto

https://cie.swu.ac.jp/engl
2 คนตอป หรือ 4 คนตอ หลักสูตรภาษาญี่ปุน :Academic Program / Japanese
ish/prospective/exchang
เทอม
Intensive Course
e/

GPA : 3.0 or above
Academic Program
JLPT : N2 or above
Japanese Intensive
Course
JLPT : N3 or above

หลักสูตรภาษาญี่ปุน : Program B
School of Education, School of Engineering, and/or
School of Global and Community Studies.

Kanto

12

University of Fukui

Chubu

1 คนตอป 2 คนตอเทอม

13

Yokohama City
University

Kanto

1 คนตอป หรือ 1 คนตอ
หลักสูตรภาษาญี่ปุน
เทอม

https://www.ufukui.ac.jp/eng/internationa
l/study-atfukui/programs/exchangeprograms/
https://www.yokohamacu.ac.jp/en/academics/exc
hange/exchangeinfo/

หมายเหตุ : 1. กรณีที่เปดรับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรภาษาญี่ปุน นักศึกษาจะตองเลือกสมัครหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรติดตอมหาวิทยาลัยที่ตองการไปแลกเปลี่ยนลวงหนาเนื่องจากนักศึกษาจะตองมีอาจารยที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจาภาพ

GPA : 2.80 or above
JLPT : N2 or above
GPA : 3.00 or above
JLPT : N2

ปริญญาโท

Website

https://www.ufukui.ac.jp/eng/

ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในประเทศญี่ปุน
ประจําปการศึกษา 2562
ชื่อ
นามสกุล
โครงการแลกเปลี่ยนประเทศ
ชื่อมหาวิทยาลัยคูสญ
ั ญาที่สมัครเขารวม อันดับ 1
อันดับ 2
รายการเอกสารที่นักศึกษากรอกขอมูลลงและประกอบการสมัคร :
 ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ
 แผนการเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต
 แผนการศึกษา (เปนภาษาอังกฤษ)
 แบบฟอรมคํารับรองของผูปกครอง
 แบบฟอรมใบรับรองการสมัครฯ จากอาจารยที่ปรึกษา
 ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง
 ใบรายงานผลการทดสอบความรูภาษาตางประเทศ
 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 8 รูป
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือทะเบียนบานผูปกครองของผูสมัคร และ/หรืออื่นๆ
(โปรดระบุ)

 ผาน

 ไมผาน

สําหรับเจาหนาที่กองวิเทศสัมพันธ




เอกสารสมัครและเอกสารประกอบครบถวนสมบูรณ




คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)

 ผาน

 ไมผาน

คะแนนภาษาตางประเทศ

 ผาน

 ไมผาน

เอกสารสมัครและเอกสารประกอบไมครบ ขาดเอกสาร (ระบุ)
1.
2.
3.

ลงชื่อ
(
วันที่

Download: http://oia.tu.ac.th/

ผูตรวจสอบ
)
เดือน

พ.ศ.

ห น า 1

ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในประเทศญี่ปุน
ประจําปการศึกษา 2562
ตามที่ กองวิ เ ทศสัม พั นธ มหาวิ ทยาลัย ธรรมศาสตรไ ดป ระกาศรั บสมัค รนัก ศึก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษาแขงขันเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในประเทศญี่ปุน ประจําปการศึกษา 2562
เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเปนเวลาไมเกินหนึ่งปการศึกษาแลว นั้น
ขาพเจา (นาย/ นางสาว/ นาง) _____________________________________________มีความประสงคสมัคร
แขงขันเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน พรอมกันนี้ขาพเจาไดแจงขอมูลของขาพเจาเองที่เกี่ยวของกับ
การสมัครเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ โดยไดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมใบสมัครดานลางนี้อยางครบถวน
และยินยอมใหกองวิเทศสัมพันธตรวจสอบขอมูลไดอยางละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 ประวัติและรายละเอียด (ผูสมัคร)
1.1 ชื่อ-นามสกุล ________________________________________________
รูปถ่าย
Name-Surname ____________________________________________
ชื่อเลน ______________________________ เพศ  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปเกิด _____________ อายุ ______ ป _______เดือน_______ วัน
คณะ ______________________________________________________
ประเภทโครงการ  ภาคปกติ
 ภาคพิเศษ
 อื่นๆ
ชื่อโครงการ ____________________________________________________________________________
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อื่นๆ (ระบุ) ______________________________
นักศึกษาชั้นปที่ ________ เลขประจําตัว ________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม ________________
*** นักศึกษาคณะนิติศาสตร ขอใหแปลงคะแนนจากเปอรเซ็นตเปน GPA ดวย ***
วิชาเอก
วิชาโท
จํานวนหนวยกิตสะสม ณ ปจจุบัน
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดเมื่อสําเร็จการศึกษา
จํานวนหนวยกิตที่คาดวาตองมาลงทะเบียนเรียนตอที่ มธ.หลังการเขารวมโครงการ _________________________
(คาดวา) สําเร็จการศึกษาปการศึกษา
(นับรวมเวลาไปแลกเปลี่ยนดวย)
1.2 ที่อยู _________________________________________________________________________________
โทรศัพท (บาน) ___________________________ โทรสาร _______________________________________
มือถือ _____________________________ E-mail ____________________________________________
ชื่อ-นามสกุลของบิดา _____________________________________________________________________
อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด) ______________________________ โทรศัพท _________________________
ชื่อ-นามสกุลของมารดา ___________________________________________________________________
อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด) ______________________________ โทรศัพท _________________________
1.3 ในกรณีที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ บุคคลที่สนับสนุนดานการเงินในระหวางการศึกษาอยูในตางประเทศ
คือ (ในกรณีที่ผูปกครองมิใชบิดา/ มารดา) ______________________________________________________
กรุณาใหเหตุผลประกอบ ___________________________________________________________________
Download: http://oia.tu.ac.th/

ห น า 2

1.4 ความสามารถดานภาษาตางประเทศ
 ภาษาอังกฤษ
 TOEFL (PBT) (Writing _________Reading ____________ Listening ____________ Speaking ___________)
 IELTS (Writing _________Reading ____________ Listening ____________ Speaking ___________)
 ภาษา ________________ ระดับ _________ คะแนน ___________ สอบเมื่อ ________________
ทั้งนี้ ขาพเจาตองการใชผลการทดสอบ  ภาษาอังกฤษ  ภาษา _________________ ในการสมัครแขงขัน
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
ขอคําถามที่ 1.5-1.7 สามารถเขียนเพิ่มเติมเปนเอกสารประกอบได
1.5 ความสามารถพิเศษ (สามารถนําเสนอความสามารถใหกรรมการรับชมไดหรือไม  ได  ไมได)
 เลนดนตรี
 ฟอนรํา
 ขับรอง
 กีฬา
 ศิลปะประดิษฐ
 ศิลปะปองกันตัว
 อื่นๆ ระบุ _________________________
1.6 ผลงานดีเดน/ สรางสรรค/ รางวัลที่ไดรับ เรื่องเรียนหรือการทํากิจกรรมที่เคยปฏิบัติหรือกําลังปฏิบัติ
1.6.1 ____________________________________________________________________________
1.6.2 ____________________________________________________________________________
1.7 ทุนการศึกษาและฝกอบรมหรือประสบการณในการเดินทางไปตางประเทศ
ชื่อทุน/หรือโครงการ __________________________________________________________________
ประเทศ ________________________________ระยะเวลา (เดือน/ป) ___________________________

สวนที่ 2 รายละเอียดการสมัคร
2.1 ขาพเจา (นาย/ นางสาว/ นาง) _____________________________________________________________
ประสงคที่จะสมัครเขารวมเปนนักศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา
(ระบุชื่อมหาวิทยาลัยคูสัญญาที่สมัคร) ___________________________________________________________
ประเทศ _____________________ หลักสูตรที่ตองการไปศึกษา ______________________________________
2.2 ระยะเวลาที่ประสงคจะลงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ (โดยประมาณ)
 1 ภาคการศึกษา ไปศึกษาเดือน _______________________________________________________
 2 ภาคการศึกษา (1 ปการศึกษา) ไปศึกษาเดือน ____________________________________________
2.3 โปรดระบุสาเหตุที่ทานเลือกไปเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาขางตน
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.4 ขาพเจามีความพรอมในการไปศึกษายังมหาวิทยาลัยคูสัญญาขางตน หากไมไดรับทุนใดๆจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาหรือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทุนรัฐบาล และ อื่นๆ)
 ใช
 ไมใช, เหตุผล ____________________________________________________________________
2.5 ขาพเจายอมรับในเงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยคูสัญญาพิจารณาคุณสมบัติของขาพเจาแลว ไมสามารถรับเขาศึกษาเปนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนได  ใช
 ไมใช,เหตุผล ____________________________________________________________
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สวนที่ 3 แผนการศึกษา (เขียนเปนภาษาอังกฤษ)
Please write a brief statement (approx. 300 – 500 words) in separate paper describing your background,
study plan and courses which you would like to study and future plan after you complete your exchange
study. As a prospective exchange student, you should address how you will represent Thammasat University
while studying abroad. You should also describe how your study abroad experience can contribute to the
improvement of the society.
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สวนที่ 4 การเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต
ใหนักศึกษาระบุรายวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในภาคการศึกษาที่เลือกสมัคร
ชื่อ-นามสกุล _______________________________________ รหัสนักศึกษา __________________________
คณะ ____________________________________ วิชาเอก ________________วิชาโท __________________
มหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาแลกเปลี่ยน ___________________________________ประเทศ ____________
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต เดือน________________พ.ศ.________ถึง เดือน _____________ พ.ศ. ____________
รหัสวิชา

Host University
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

Home University
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต เดือน________________พ.ศ.________ถึง เดือน _____________ พ.ศ. _____________
รหัสวิชา

Host University
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

Home University
ชื่อวิชา

หมายเหตุ :
-

-

กรณีที่จํานวนวิชาที่ตองการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในแตละภาคมีมากกวาจํานวนชองที่กําหนด
นักศึกษาสามารถทําเปนเอกสารแนบตางหากได
กรณีเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ใหแนบแผนการวิจัย

สําหรับอาจารยที่ปรึกษา หรือ อาจารยที่รับผิดชอบดานการเทียบโอนของคณะตนสังกัดของนักศึกษากรอก
ขาพเจาไดรับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังที่ปรากฏในตารางขางบนนี้และ
ไดใหความเห็นชอบกับแผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะไดนําวิชาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญากลับมาเทียบโอนรายวิชาและ
หนวยกิตตามระเบียบตอไป
ลงชื่อ __________________________________________
(________________________________________ )
ตําแหนง ______________________________________
วันที่ ___________เดือน_______________พ.ศ.__________
โทรศัพท_________________ E-mail ______________________
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สําหรับนักศึกษา

 ขาพเจายอมรับเงื่อนไขวาการสมัครเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ กับทางกองวิเทศสัมพันธตองไมอยูใน
ระหวางการสมัครเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการอื่นใดของกองวิเทศสัมพันธและในระดับคณะจนกระทั่ง
ใบสมัครนี้ไดรับการพิจารณาวาเปนที่สิ้นสุดแลวโดยกองวิเทศสัมพันธและคณะกรรมการคัดเลือกผูไดรับทุนจากตางประเทศ
 ขาพเจายอมรับเงื่อนไขวาในระหวางที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุมเทใหกับการศึกษาเปนหลัก โดยจะไมทํากิจกรรมหรือ
ทํางานพิเศษที่จะมีผลกระทบตอการศึกษาและผลการเรียน
 ข า พเจ า ยอมรั บ เงื่ อ นไขที่ ว า จะต อ งเคารพปฏิ บั ติ ต ามกฏระเบี ย บและไม ก ระทํ า การฝ า ฝ น กฏระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยคูสัญญา หากพบวามีความประพฤติอันเปนการไมเคารพปฏิบัติตามกฏระเบียบ
และกระทําการฝาฝนกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยคูสัญญา ขาพเจามีความยินดืที่จะถูกตัด
สิทธิ์การเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและยินยอมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยคูสัญญาพิจารณา
ลงโทษตามที่เห็นสมควร
 ขาพเจายืนยันวา ขาพเจาไดทําการสืบคนขอมูลในสวนที่เปนดานวิชาการ การใชชีวิตในตางประเทศและเงื่อนไขการ
เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยคูสัญญาเรียบรอยแลว อีกทั้งไดปรึกษากับคณะตนสังกัด อาจารยที่
ปรึกษาและผูปกครองแลวเชนกัน ทั้งนี้ ขาพเจารับทราบถึงขอมูลที่ไดมาทั้งหมดและเห็นชอบดวยทุกประการ และเมื่อ
ศึกษาครบระยะเวลาการเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนแลว ขาพเจาจะกลับมาเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของคณะตนสังกัด
และศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจนจบการศึกษา
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนนั้นเปนความจริงทุกประการ หากขาพเจาไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนขาพเจายินดีและพรอมที่จะปฏิบัติตามประกาศและขอกําหนดตางๆทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบใน
ภายหลังวามีขอความที่ไมเปนจริง ขาพเจายินดีใหตัดสิทธิในการสมัครและเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยไมมี
เงื่อนไข และยินยอมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
ลงชื่อ ____________________________________ ผูสมัคร
(____________________________________ )
วันที่ ______ เดือน ____________ พ.ศ. _______

สําหรับเจาหนาที่/ผูรับผิดชอบของคณะตนสังกัดของนักศึกษากรอก

 ขาพเจาไดตรวจสอบแลววานักศึกษาไมไดอยูในระหวางการเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับคณะและ
คณะยินยอมใหนักศึกษาสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนของกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
 คณะไดตรวจสอบขอมูลดังที่ไดปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผูนี้วาถูกตองและเปนจริง

ลงชื่อ _____________________________________
(______________________________________)
ตําแหนง ____________________________________
วันที่ ________เดือน ____________พ.ศ. ________
โทรศัพท_______________ E-mail ________________
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ใบรับรองการสมัครเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาจารยที่ปรึกษา
ขาพเจา ___________________________________________________________________________
คณะ ___________________________ โทรศัพท ____________________ E-mail _______________________
เปนอาจารยที่ปรึกษาของ (นาย/นางสาว/นาง) ______________________________________________________
นักศึกษาคณะ _________________________________________________________ ไดรับทราบการสมัครเขา
รวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีความเห็นวานักศึกษาในที่ปรึกษามีคุณสมับติเหมาะสมที่
จะสมัครเขารวมโครงการฯ
ความเห็นอื่นๆ (ถามี) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ลงชื่อ ____________________________________
( _____________________________________ )
วันที่ _________ เดือน _____________ พ.ศ. ________
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คํารับรองของผูปกครอง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________
อยูบานเลขที่ ___________ ซอย ______________________ ถนน ____________________________________
ตําบล/แขวง __________________ อําเภอ/เขต ___________________ จังหวัด __________________________
รหัสไปรษณีย _____________โทรศัพทบาน __________________________ มือถือ _______________________
อาชีพ ______________________________________ ตําแหนง ______________________________________
ชื่อสถานที่ทํางาน ___________________________________ โทรศัพทที่ทํางาน __________________________
เกี่ยวของเปน _______________ ของ (ชื่อนักศึกษา) _________________________________________________
ขาพเจาไดรับทราบและไดรับขอมูลอันถูกตองเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมีความ
ยินดีที่จะอนุญาตและยินยอมให (ชื่อนักศึกษา) ______________________________________________________
สมัครเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาพเจามีความพรอมทางดานการเงินและยินดี
สนับสนุนคาใชจายตางๆของ (ชื่อนักศึกษา)_________________________________________________________
ในการไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย(ระบุชื่อมหาวิทยาลัยคูสัญญาที่นักศึกษาสมัคร) ______________________________
ประเทศ ___________________ เปนระยะเวลา ___________ในการไปศึกษาภายใตโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาตางประเทศภายใตโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขาพเจาขอยืนยัน ดังนี้
1. นักศึกษาผูสมัครเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ เพียงพอที่จะไปศึกษายังตางประเทศได
2. ขาพเจาเห็นชอบในแผนการศึกษาที่นักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยคูสัญญา
3. ขาพเจายอมรับในเงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยคูสัญญาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแลว ไมสามารถรับเขา
ศึกษาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในได
4. นักศึกษาไดใหขอมูลเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คาใชจายพิเศษตาม
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยคูสัญญา(ถามี) และคาใชจายตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการอยาง
ละเอียด และขาพเจาอยูในสถานะที่สนับสนุนทางดานการเงินไดโดยตลอด แมนักศึกษาไมไดรับทุนใดๆจาก
มหาวิทยาลัยคูสัญญาหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทุนรัฐบาล และ อื่นๆ)
5. ขาพเจายอมรับเงื่อนไขที่วานักศึกษาจะตองเคารพปฏิบัติตามกฏระเบียบและไมกระทําการฝาฝนกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยคูสัญญา หากพบวามีค วามประพฤติอันเปนการไมเคารพ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบและกระทําการฝาฝนกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัย
คูสัญญา ขาพเจามีความยินดีใหนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์การเขารวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและยินยอมให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยคูสัญญาพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
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6. ในกรณีที่นักศึกษาไมส ามารถเขารวมโครงการฯ ไดตามระยะที่แจงไปยังมหาวิทยาลัยคูสัญญา ขาพเจา
ยินยอมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส งวนสิทธิ์ที่จ ะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเขารวม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งขาพเจายินยอมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ อันที่เกิดขึ้นจากการเขารวม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ของนักศึกษาดวย
7. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาขอมูล ใดที่แจงมาในใบสมัค รนี้ ไมตรงกับความเปนจริง ขาพเจา
ยินยอมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตัดสิทธิ์ในการสมัครเขารวมโครงการฯ โดยไมมีเงื่อนไข

ลายมือชื่อผูปกครอง _____________________________________
(_______________________________________)
วันที่ _____ เดือน ________________ พ.ศ. ____________

หมายเหตุ : กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ หรือ สําเนาทะเบียนบานซึ่งระบุความสัมพันธกับ
นักศึกษาและรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ผูปกครองมิใชบิดามารดา กรุณาเพิ่มเติมเอกสารที่เชื่อถือไดวาผูปกครองใหการ
อุปการะนักศึกษามาโดยตลอด

Download: http://oia.tu.ac.th/
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