บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-613-2602 (กรรณิการ์)

วันที่

ศธ 0516.17/

เรื่อง

27 กุมภาพันธ์ 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึ กษา ณ College of Foreign Languages,
Kaohsiung First University of Science and Technology ไต้หวัน ประจาปีการศึกษา 2561

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จานวน
3 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ College of Foreign Languages, Kaohsiung First University of
Science

and

Technology ไต้ ห วั น

ซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย คู่ สั ญ ญากั บ คณะศิ ล ปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2561
- เดือนมกราคม 2562) กาหนดเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและต้องมีระยะเวลากลับมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอื่นๆ
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป
4. ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT= 64 / IELTS=5 / TOEIC=600 ขึ้นไป
5. ต้องดารงสถานภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
6. มีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
7. มีความประพฤติดี ไม่เคยหรืออยู่ในระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา
8. คุณสมบัติอื่นๆตามที่ Kaohsiung First University of Science and Technology กาหนด

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครทุนของงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ เลขที่ 5/2561
2. ใบสมัครของ First Tech (กรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น)
3. ใบทรานสคริปต์ฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
4. Resume/CV
5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
6. สาเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ
วิธีการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และเงื่อนไข
1. ยื่น ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้ อมสาเนา 1 ชุด ทั้งนี้ไม่ รับเอกสารใบสมัครทาง
โทรสารหรือ E-mail
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
2.1 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร
2.2 คุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้
3. ได้รับความยินยอมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ กาหนด
4. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับแผนการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
5.

ต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการสมั ค รหรื อ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นอื่ น ใดของ

มหาวิทยาลัยหรือคณะฯ จนกว่าการพิจารณาใบสมัครนี้ได้รับการพิจารณาว่าสิ้นสุดลงแล้วโดยงานวิเทศสัมพันธ์
คณะฯ
6. งานวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่สุดไปยังแหล่งทุน
7. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว หากสละสิทธิ์ในภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะไม่มีสิทธิ์สมัคร
แข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ อีก
8. นั กศึกษาผู้ เข้าร่ว มโครงการแลกเปลี่ ยนของคณะฯ ที่ผ่ านการดาเนินการคัดเลื อกโดยงานวิเทศ
สัมพันธ์และได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ นักศึกษา
จะมีสภาพเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและต้องชาระค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกาหนด
อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2549
9. การตัดสินของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและคณะฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. ใบสมัครที่ส่งมาภายหลังกาหนดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
11. นั กศึกษาแลกเปลี่ ย นต้ องทาประกันสุ ขภาพและอุบั ติเหตุก่ อนการเดินทาง โดยให้ ครอบคลุ ม
ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
12. นักศึกษาจะต้องเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต ตามระเบียบของสานักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้
หากไม่เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต สานักงานทะเบียนนักศึกษาจะบันทึกสถานภาพนักศึกษาลงในใบรายงาน
ผลการศึกษาจาก Study Abroad in Exchange Program เป็นคาว่า Leave
13. นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกลับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาก่อนกาหนด ต้อง
ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและคณะศิลปศาสตร์ และให้ถือเป็นที่สุด
14. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ดูรายวิชาเรียนและหอพักได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1eByTy8iN18Z2Phsv0YJ2wkJmo-0uk5rk?usp=sharing
15. คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กาหนดรับสมัคร

: บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่

: งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 โทร. 02-613-2601-2 หรือที่

kannika.m@arts.tu.ac.th (กรรณิการ์) หรือ orawan.c@arts.tu.ac.th (อรวรรณ)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและจักได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบทั่วกัน

(อาจารย์จิราพร พรประภา)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เลขที่ทุน 5/2561

