ประกาศคณะรัฐศาสตร
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศและการพิจารณาคุณสมบัติรับทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
-----------------------------ดวยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นควรประกาศคุณสมบัติของนักศึกษา
คณะรัฐ ศาสตรระดั บปริญญาตรีและระดับ บั ณฑิตศึกษาที่ป ระสงคสมัครเข า รวมโครงการแลกเปลี่ย น
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 256๓ และขอรับทุน
สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาประจําภาคการศึกษาปกติตามระยะเวลาศึกษาของแตละสถาบัน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
เมื่ อ มหา วิ ท ยาลั ยคู สั ญ ญ าใน ต า งประเทศตอบรั บ นั ก ศึ ก ษา คณะรั ฐ ศา สตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาศึกษาแลวนั้น อาจมิใชขอกําหนดที่นักศึกษาสามารถหรือจะตองเดินทางไป
ศึกษาแลกเปลี่ยนเนื่องดวยสถานการณที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด ภัยพิบัติ และ/หรือเหตุการณที่อาจ
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน และการไปศึกษาที่ตางประเทศจะเดินทางเขาประเทศไดหรือไมขึ้นอยู
กับประกาศและขอกําหนดของมหาวิทยาลัยคูสัญญาและรัฐบาลของแตละประเทศ ณ เวลานั้น
ดังนั้น ผูปกครองและนักศึกษาควรศึกษาทําความเขาใจ ยอมรับและยินยอมการไปศึกษา
แลกเปลี่ยน พรอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยและมาตรการของรั ฐบาลไทยและใน
ตางประเทศรวมดวยกอนสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนตามประกาศนี้
๑. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการฯ
๑.๑ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาตรี
 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติหรือภาคภาษาอังกฤษ
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.8 และ/หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัตนิ ักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
ระดับบัณฑิตศึกษา
 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6
ภาคการศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.0 และ/หรือตามเงื่อนไข
คุณสมบัตินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
 เปนนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท มีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.0 และ/หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัตินักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด

-2๑.๒ มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
 TOEFL ผลคะแนนไมนอยกวา 500 (Paper-Based/ITP) หรือไมนอยกวา 60 (InternetBased) หรือไมนอยกวา 170 (Computer-Based) หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
 IELTS ผลคะแนนไมนอยกวา 6.0 หรือเทียบเทาระดับ B2 หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
 หนังสือรับรองความสามารถทางภาษาตางประเทศหรือผลทดสอบอื่น ๆ ตามเงื่อนไข
คุณสมบัตินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
๑.๓ มีความประพฤติดี ไมเคยกระทําผิดทางวินัย
1.4 สุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
๒. รายชื่อสถาบันที่เปดรับและจํานวนการรับสมัครนักศึกษา
 ดูรายละเอียดในเอกสารภาคผนวกแนบทายประกาศ
3. กําหนดการรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจําภาคการศึกษาปกติ ระยะเวลาศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
หรือสูงสุดไมเกิน 1 ปการศึกษา โดยนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนตั้งแตเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 256๔ เปนตนไป จนครบกําหนดระยะเวลาที่รว มโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน
- รับสมัคร
มกราคม - ๑๙ มีนาคม 256๔
- สอบสัมภาษณ
กุมภาพันธ - มีนาคม 256๔
หมายเหตุ
- สถานที่เรียกสอบสัมภาษณ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หองสอบและเวลาสัมภาษณจะแจงใหผูสมัครทราบตอไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- การประกาศผลสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบตอไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- เมื่อนักศึกษาผานการพิจารณาคุณสมบัติ จะตองแจงยืนยันแสดงความประสงคเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน และปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัครของสถาบันคูสัญญาตามกําหนด
ระยะเวลาของแตละสถาบัน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
4. หลักฐานประกอบการสมัครและขั้นตอนการสมัคร
๔.๑ ดําเนินการสมัครเพื่อรับการสอบสัมภาษณคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนประจําภาค
การศึกษาปกติ
 ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรอกขอมูลทางเว็บไซต
www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci เลือกหนา Outbound
 การเขียนบทความแสดงความประสงคไปศึกษาแลกเปลี่ยน (Statement of purpose) และ
แผนการศึกษา (Study Plan) เขียนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอย 300 คํา จํานวน 1-2
หนากระดาษ A๔
 ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริงและสําเนา (Transcript) มีอายุไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ยื่น
ใบสมัคร
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มหาวิทยาลัยคูสัญญากําหนด ทั้งนี้สามารถนํามาแสดงตอคณะกรรมการภายในวันสอบ
สัมภาษณไดเปนอยางชา
 หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
 แบบฟอรมใบรับรองการสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน จากอาจารยที่ปรึกษา
 แบบฟอรมคํารับรองจากผูปกครอง
 สําเนาทะเบียนบาน (ที่ระบุชอื่ ผูสมัครและผูปกครอง)
 สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครและผูปกครอง
 สําเนาหนังสือเดินทางไปตางประเทศของนักศึกษา (ถามี)
๔.๒ ดําเนินการสมัครเมื่อผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
 กรอกขอมูลใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันในตางประเทศทางเว็บไซต
 ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริงและสําเนา (Transcript) มีอายุไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ยื่น
ใบสมัคร
 สําเนาใบรายงานผลการทดสอบความรูภาษาตางประเทศตามที่คณะรัฐศาสตร และ/หรือ
มหาวิท ยาลัย คูสัญ ญากํา หนด ทั้งนี้สามารถนํา มาแสดงตอคณะกรรมการภายในวั นสอบ
สัมภาษณไดเปนอยางชา
 หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
 สําเนาหนังสือเดินทางไปตางประเทศของนักศึกษา (passport)
 เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศกําหนด
5. เงื่อนไขการสมัคร
 ผูปกครองและนักศึกษายอมรับความเสี่ยงและสถานการณที่อาจเกิดขึ้น จากโรคระบาด ภัย
พิบัติ อุบัติเหตุ และ/หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย โดยพรอมรับผิดชอบคาใชจาย
ดวยตนเองและไมเรียกรองคาเสียหายหรืออื่นใดจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและมหาวิทยาลัย
สถาบั น หนว ยงานที่ไ ปศึก ษาแลกเปลี่ย น และยิ นดีป ฏิบัติต ามระเบี ย บข อ บัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยและมาตรการของรัฐบาลในแตละประเทศ
 นักศึกษาไดรับความยินยอมและการสนับสนุนคา ใชจายจากผูปกครองใหเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาตลอดระยะเวลาไปศึกษาแลกเปลี่ยนในตางประเทศ
 ระยะเวลาการเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยางนอย 1 ภาคการศึกษา สูงสุดไมเกิน 2 ภาค
การศึกษาหรือเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา หรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ในตางประเทศกําหนดไว
 นักศึกษาที่สนใจสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนควรศึกษารายละเอียดการศึกษารายวิชา
หนวยกิต โครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่จะสมัคร
และขอมูลสําคัญที่จําเปนตาง ๆ ในการเดินทางไปตางประเทศดวยตนเอง หรือขอคําปรึกษา
จากอาจารย เจาหนาที่คณะรัฐศาสตร เพื่อทําความเขาใจและเตรียมความพรอมกอนสมัคร
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
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จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง คาประกันภัยการเดินทาง-สุขภาพ คาใชจาย
อื่น ๆ และ/หรือคาธรรมเนียมเรียกเก็บตาง ๆ จากมหาวิทยาลัยในตางประเทศดวยตนเอง
 นักศึกษาที่ผา นการพิจ ารณาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ สถาบั นอุดมศึกษา
ประจําภาคการศึกษาปกติ ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา ตามระเบียบ
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พรอมดวยคาธรรมเนียมโครงการ
แลกเปลี่ ย น โดยนํ า ฝากเข า “ชื่ อ บั ญ ชี ค ณะรั ฐ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๐๒๕๔๙-๑” ภายในระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อชําระ
แลวจะไมสามารถขอเรียกคืนเงินดังกลาวไมวากรณีใด ๆ หรือหากไดรับการอนุมัติขอคืนเงิน
ดวยมีเหตุอันควร คณะรัฐศาสตรขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเพียงบางสวนหรือแลวแตกรณี
 นักศึ กษาที่ชํา ระคา ธรรมเนีย มการศึกษา คา บํา รุงการศึก ษา และคา ธรรมเนี ยมโครงการ
แลกเปลี่ ย นแลว แต ไ ม ร วมถึ ง ค า ธรรมเนี ย มและค า ใชจา ยอื่ น ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาชํ า ระให แ ก
มหาวิท ยาลัย คูสัญ ญาในตา งประเทศ หากนั ก ศึก ษาขอยกเลิ ก หรื อ สละสิทธิ์ก ารเข า ร ว ม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกอนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนดวยมีเหตุอันควร นักศึกษา
สามารถขอรับคืนคาธรรมเนียมและคาบํารุงการศึกษา โดยแสดงหลักฐานการชําระเงินพรอม
หนั ง สื อ คํ า รอ งขอรั บ เงิ น คื น และนั ก ศึ ก ษาจะไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ เ สนอขอรั บ ทุ น ส ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร หากขอสละสิทธิ์
การเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนในภายหลังโดยไมมีเหตุผลอันควรจะไมมีสิทธิ์สมัครเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนและขอรับ ทุนสง เสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไดอีก แลวตองคืนทุน
สงเสริมการแลกเปลี่ย นเต็มจํานวนที่ไ ดรับจากคณะรัฐศาสตร มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร
ภายใน 30 วัน
 นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร หากขอยกเลิก
หรือไมสามารถเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไดจนครบกําหนดระยะเวลา โดยไมมีเหตุผลอัน
ควรจะไมมีสิทธิ์สมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนและขอรับทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนอีก
และต อ งชดเชยคื น ทุ น ส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเต็ ม จํ า นวนที่ ไ ด รั บ จากคณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใน 30 วัน หรือหลังจากเดินทางกลับกอนกําหนดทันที
 เมื่ อ สิ้ น สุ ด โครงการแลกเปลี่ ย นนั กศึ กษาแล ว นั ก ศึ ก ษาจะต องกลั บ มาศึก ษาและ/หรื อ
จดทะเบียนรายวิชาของคณะรัฐศาสตรหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา หรือคงมีสถานภาพนักศึกษาตอไปอีกจนสําเร็จการศึกษา
 เมื่อสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลว นักศึกษาควรยื่นคํารองขอเที ยบโอนรายวิช า
และหนวยกิต หากแตไมประสงคหรือไมสามารถขอเทียบโอนรายวิชาไดตามแผนการศึกษา
นักศึกษาจะตองแจงเหตุผลและขอลาพักการศึกษาพรอมชําระคาธรรมเนียมในภาคเรียนที่ไป
ศึก ษาแลกเปลี่ยน หรือดํา เนินการอื่นใดเพื่อขอปรับเปลี่ยนระเบียนประวั ติสถานภาพ
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
 เมื่อสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลว นักศึกษาจะตองสงฉบับรายงานการและไฟล
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมพรอมกอนสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน การจดทะเบียน

-5ศึก ษารายวิช า การพัก อาศัยและการใชชีวิต ประจํา วัน คุณ ประโยชน ข อควรระวัง และ
รายละเอีย ดอื่ น ๆ ที่นา สนใจ เพื่อแนะนํา และสรุป ผลสัม ฤทธิ์ ดา นการส งเสริมการศึก ษา
แลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจในตางประเทศ โดยสงที่งานวิเทศสัมพันธ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่เริ่ม
กลับมาศึกษารายวิชา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นักศึกษาจะตองใหความรวมมือทําหนาที่แนะนํา เผยแพรประชาสัมพันธและเชิญชวนการ
สมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนใหแกนักศึกษาคณะรัฐศาสตรที่สนใจ และยินดีใหความ
รวมมือทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรองขอ
 รายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การ
พิจารณาอยูในดุลยพินิจของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. สถานภาพของนักศึกษา
 เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาโดยไมรับปริญญาเพื่อสําเร็จการศึกษา
7. วิธีการสมัครและติดตอสอบถามขอมูล
 ดูรายละเอียดคุณสมบัติผูสมัคร ดาวนโหลดประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
พรอมกับกรอกใบสมัครแบบออนไลนจากเว็บไซตงานวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตร
www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci เลือกหนา Outbound
 ยื่นเอกสารประกอบการสมัครและถายสําเนาจํานวน ๑ ชุด ไดที่
 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการ
คณะรัฐศาสตร ศูนยรังสิต หรือติดตอที่
 งานวิเทศสัมพันธ ชั้น 2 สํานักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร ทาพระจันทร
 ติดตอเจาหนาที่ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส foreignaffairs.polsc@outlook.co.th หรือ
หมายเลขโทรศัพท 02 613 23๐๒ (ทาพระจันทร) ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา
9.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเวนวัน หยุดราชการและวั นหยุ ดนักขั ตฤกษ หรื อ วัน ปดทํา การตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนและการมอบทุน ประกอบดวย
 พิจารณาจากเอกสารของผูสมัคร
 สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ภูมิภาค ประเทศ
 ระยะเวลาไปศึกษาแลกเปลี่ยน
 ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA
 ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและผลคะแนนทดสอบภาษาตางประเทศ
 ทักษะการแสดงออก การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ
 การมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมของคณะรัฐศาสตรและ/หรือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 เจตคติ ทัศนคติ วิสัยทัศน โดยเนนการเปนตัวแทนที่ดีของคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และของประเทศไทย

-6 กรณีที่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีโอกาส
ไดรับทุนการศึกษาหรือทุนประเภทอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยคูสัญ ญาและ/หรือของรัฐบาล
ประเทศนั้นๆ การพิจารณามอบทุนการศึกษาหรือทุนประเภทอื่น ๆ เปนสิทธิ์ของผูมอบทุน
 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน และ/หรือ
คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธพิจารณาการมอบทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยน คณะรัฐศาสตร
จะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและผลการตัดสินถือเปนที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. 256๔

(ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทวิดา กมลเวชช)
คณบดีคณะรัฐศาสตร

กําหนดการเปิ ดร ับสม ัครน ักศึกษาระด ับปริญญาตรีและบ ัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลียนน ักศึกษา ประจําภาค 2/2563 ไปศึกษาแลกเปลียน ณ สถาบ ันคูส
่ ัญญาในปี 2021-2022 (พ.ศ. 2564-2565)
Schedule of Student Exchange Program with Partner Institutions in Fall semester 2021

Institution

Country

Faculty/School/College/Department

Closing/Interview Date

Nomination
Deadline for
Fall 2021

Application
Deadline for
Fall 2021

Period of your Fall/Winter
semester 2021

Teaching and
assessment
system

GPA

English
Proficiency Test

Aberystwyth University

Wales, United
Kingdom

History and International Politics

19 March/March 2021

4/15/2021

5/1/2021

20/09/2021-20/01/2022

Undecided

3.0

IETLS 6.0 overall

Akita International University

Japan

Faculty of International Liberal Arts

15 February/February 2021 2/28/2021

4/1/2021

25/08/2021 to 21/12/2021

On-site

2.5

IETLS 6.0 overall/
TOEFL 71iBT,
530pBT/ TOEIC 785

Korea University

Korea (South)

College of Political Science and
Economics

19 March/March 2021

3/31/2021

4/30/2021

01/09/21 to 28/02/22

Online

3.0

IETLS 6.0 overall/
TOEFL 61iBT,
173cBT, 500pBT

Ludwigs-Maximilians-Universität
München (LMU Munich)

Germany

Faculty of Social Sciences

19 March/March 2021

4/15/2021

5/15/2021

18/10/21 to 11/02/22

Undecided

2.8

IELTS 5.5 overall/
TOEFL 90iBT/ TOEIC
785 (CEFR B2)

Meiji University

Japan

School of Political Science and
Economics

15 February/February 2021 15/01/2021

01/03/2021

20/09/2021 to 03/02/2022

Hybrid between
on-site and online

2.8

IELTS 5.0 overall/
TOEFL 61iBT, 170cBT,
500pBT/ TOEIC 640

Nottingham Trent University

United Kingdom

Faculty of Arts and Humanities &
Faculty of Social Sciences

19 March/March 2021

4/30/2021

5/31/2021

27/09/2021 to 10/12/2021

Hybrid between
on-site and online

2.8

IELTS 6.5 overall

Sciences Po Aix (Institut d'Etudes
Politiques d'Aix-en-Provence)

France

Sciences Politiques

19 March/March 2021

5/1/2021

5/15/2021

01/09/2021 to 17/12/2021

On-site

3.0

IELTS 6.0 overall/
TOEFL 87iBT

Yamanashi Gakuin University

Japan

iCLA (International College of Liberal
Arts)

19 March/March 2021

3/31/2021

4/15/2021

25/08/21 to 22/12/21

On-site

2.5

IELTS 5.5 overall/
TOEFL 76iBT, 550pBT

Japan

Graduate School of Asia-Pacific
Studies

19 March/March 2021

4/15/2021

4/15/2021

21/09/2021 to 31/03/2022

Hybrid between
on-site and online

3.0

IELTS 6.5 overall/
TOEFL 80iBT, 213cBT,
550pBT/ TOEIC 750

ระด ับบ ัณฑิตศึกษา Graduate Student
Waseda University

หมายเหตุ: การเปิ ดรับนักศึกษาแลกเปลียนชาวต่างชาติและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอาจมีการเปลียนแปลง ทังนีขึนอยู่กบ
ั สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
และมาตรการป้ องกันด ้านสาธารณสุขของรัฐบาลแต่ละประเทศทีเกียวข ้องกับการเดินทางเข ้า-ออกประเทศ ดังนันน ักศึกษาควรศึกษารายละเอียดก่อนสม ัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลียน
Remark: Please note that the qualifications, admission procedures, key dates, and the measures for COVID-19 pandemic prevention may be changed without obiligation.
The applicant and parent/guardian should look up at the website of partner institutions before application.
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