ประกาศคณะรัฐศาสตร
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศและการพิจารณาคุณสมบัติรับทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖
-----------------------------ดวยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นควรประกาศคุณสมบัติของนักศึกษา
คณะรัฐ ศาสตรระดั บ ปริญ ญาตรีและระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาประจํ าภาคเรีย นที่ ๑ ป การศึ กษา 256๕ ที่
ประสงคสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศประจําภาค
การศึ กษาปกติ อยา งน อย ๑ ภาคการศึกษาหรือสูงสุดไมเกิน ๑ ป การศึ กษา ในป การศึ กษา ๒๕๖๕๒๕๖๖ โดยเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และขอรับทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
เมื่ อ มห าวิ ท ยาลั ย คู สั ญ ญ าในต า งประเท ศตอบรั บ นั กศึ ก ษ าคณ ะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาศึกษาแลวนั้น อาจมิใชขอกําหนดที่นักศึกษาสามารถหรือจะตองเดินทางไป
ศึกษาแลกเปลี่ยนเนื่องดวยสถานการณที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด ภัยพิบัติ และ/หรือเหตุการณที่อาจ
เกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน และการไปศึกษาที่ตางประเทศจะเดินทางเขาประเทศไดหรือไมขึ้นอยู
กับประกาศและขอกําหนดของมหาวิทยาลัยคูสัญญาและรัฐบาลของแตละประเทศ ณ เวลานั้น
ดังนั้น ผูปกครองและนักศึกษาควรศึกษาทําความเขาใจ ยอมรับและยินยอมการไปศึกษา
แลกเปลี่ ยน พรอมปฏิบัติต ามระเบี ยบขอบั งคับ ของมหาวิทยาลัยและมาตรการของรัฐบาลไทยและใน
ตางประเทศรวมดวยกอนสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนตามประกาศนี้
๑. คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการฯ
๑.๑ ระดับปริญญาตรี
 เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติหรือภาคภาษาอังกฤษ
 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.8 และ/หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัตินักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
 มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
• TOEFL ผลคะแนนไมนอยกวา 500 (Paper-Based/ITP) หรือไมนอยกวา 60
(Internet-Based) หรือไมนอยกวา 170 (Computer-Based) หรือตามเงื่อนไข
คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
• IELTS ผลคะแนนไมนอยกวา 6.0 หรือเทียบเทาระดับ B2 หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัติ
ที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
• หนังสือรับรองความสามารถทางภาษาตางประเทศหรือผลทดสอบอื่น ๆ ตามเงื่อนไข
คุณสมบัตินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
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 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6
ภาคการศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.0 และ/หรือตามเงื่อนไข
คุณสมบัตินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
 เปนนักศึกษาหลักสูตรควบตรี-โท มีสถานภาพเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.0 และ/หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัตินักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
 มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
• TOEFL ผลคะแนนไมนอยกวา 5๕0 (Paper-Based/ITP) หรือไมนอยกวา ๗๙
(Internet-Based) หรือไมนอยกวา ๒๑๓ (Computer-Based) หรือตามเงื่อนไข
คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
• IELTS ผลคะแนนไมนอยกวา 6.๕ หรือเทียบเทาระดับ C๑ หรือตามเงื่อนไขคุณสมบัติ
ที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
• หนังสือรับรองความสามารถทางภาษาตางประเทศหรือผลทดสอบอื่น ๆ ตามเงื่อนไข
คุณสมบัตินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศกําหนด
๑.๓ มีความประพฤติดี ไมเคยกระทําผิดทางวินัย
1.4 สุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
๒. รายชื่อและรายละเอียดของสถาบันที่เปดรับสมัคร
 ดูรายละเอียดในเอกสารภาคผนวกแนบทายประกาศ
3. กําหนดการรับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจําภาคการศึกษาปกติ ระยะเวลาศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
หรือสูงสุดไมเกิน 1 ปการศึกษา โดยนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนตั้งแตเดือนมกราคม
256๖ เปนตนไป จนครบกําหนดระยะเวลาที่รวมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน
- รับสมัคร
จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
- สอบสัมภาษณและเสนอรายชื่อ ตนเดือนกันยายน ๒๕๖๕
หมายเหตุ
- รูปแบบการสอบสัมภาษณจะแจงผูสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- การประกาศผลสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบตอไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
- เมื่อนักศึกษาผานการพิจารณาคุณสมบัติ จะตองแจงยืนยันแสดงความประสงคเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยน และดําเนินการสงใบสมัครและเอกสารตามขั้นตอนการรับสมัครของ
สถาบันคูสัญญาตามกําหนดระยะเวลาของแตละสถาบัน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
4. หลักฐานประกอบการสมัครและขั้นตอนการสมัคร
๔.๑ ดําเนินการสมัครเพื่อรับการสอบสัมภาษณคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
 ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรอกขอมูลและสงเอกสารทางออนไลน
ที่เว็บไซตงานวิเทศสัมพันธ www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci เลือกหนา Outbound
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เขียนเปนภาษาอังกฤษ อยางนอย 300 คํา จํานวน 1-2 หนากระดาษ A๔
 แบบฟอรมการวางแผนการศึกษา (Study Plan) ระบุรายวิชาที่นักศึกษาสนใจศึกษาซึ่ง
สามารถเทียบเคียงรายวิชากับเนื้อหาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) ออกโดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษาไมเกิน
30 วันนับแตวันที่ยื่นใบสมัคร
 สําเนาใบรายงานผลการทดสอบความรูภาษาตางประเทศตามที่คณะรัฐศาสตร และ/หรือ
มหาวิทยาลัยคูสัญญากําหนด โดยมีผลทดสอบไมเกิน ๒ ปนับแตวันที่สอบ ทั้งนี้สามารถ
นํามาแสดงตอคณะกรรมการภายในวันสอบสัมภาษณไดเปนอยางชา
 หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
 ประวัติสวนตัวอยางยอ ๑ หนากระดาษ A๔
 แบบฟอรมใบรับรองการสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนจากอาจารยที่ปรึกษา
 แบบฟอรมคํารับรองจากผูปกครอง
 สําเนาทะเบียนบาน (ที่ระบุชื่อผูสมัครและผูปกครอง)
 สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง
 สําเนาหนังสือเดินทางไปตางประเทศของนักศึกษาและมีอายุไมนอยกวา ๖ เดือน (ถามี)
๔.๒ ดําเนินการยื่นใบสมัครของสถาบันคูสัญญาเมื่อผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณของคณะรัฐศาสตร
 กรอกขอมูลใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันในตางประเทศโดยนักศึกษา
เปนผูศึกษาขอมูลรายละเอียดทางเว็บไซตของสถาบันที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน
 ใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) ออกโดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
 สําเนาใบรายงานผลการทดสอบความรูภาษาตางประเทศตามที่คณะรัฐศาสตร และ/หรือ
มหาวิทยาลัยคูสัญญากําหนด
 หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสํานักงานทะเบียนนักศึกษา
 สําเนาหนังสือเดินทางไปตางประเทศของนักศึกษา (passport)
 เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศกําหนด
5. เงื่อนไขการสมัคร
 ผูปกครองและนักศึกษายอมรับความเสี่ยงและสถานการณที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด ภัย
พิบัติ อุบัติเหตุ และ/หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย โดยพรอมรับผิดชอบคาใชจาย
ด ว ยตนเองและไม เ รี ย กร อ งค า เสี ย หายหรื อ อื่ น ใดจากมหาวิ ท ยาลั ย ต น สั ง กั ด และ
มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น หน ว ยงานที่ ไปศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นและยิ น ดี ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและมาตรการของรัฐบาลในแตละประเทศ
 นักศึกษาไดรับความยินยอมและการสนับสนุนคาใชจายจากผูปกครองใหเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาตลอดระยะเวลาไปศึกษาแลกเปลี่ยนในตางประเทศ
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การศึกษาหรือเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 1 ปการศึกษา หรือตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ในตางประเทศกําหนดไว
 นักศึกษาที่สนใจสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนควรศึกษารายละเอียดการศึกษารายวิชา
หนวยกิต โครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่จะสมัคร
และข อ มู ล สํ า คั ญ ที่ จํ า เป น ต า ง ๆ ในการเดิ น ทางไปต า งประเทศด ว ยตนเอง หรื อ ขอ
คําปรึกษาจากอาจารย เจาหนาที่คณะรัฐศาสตร เพื่อทําความเขาใจและเตรียมความพรอม
กอนสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
 นักศึกษาที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนประจําภาคการศึกษาปกติ ควรศึกษารายละเอียด
และจะต องเปน ผูรับ ผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง คาประกัน ภัยการเดิน ทาง-สุขภาพ
คาใชจายอื่น ๆ และ/หรือคาธรรมเนียมเรียกเก็บตาง ๆ จากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ดวยตนเอง
 นักศึกษาที่ผานการพิจารณาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษา
ประจํ าภาคการศึ กษาปกติ ต องชําระคาธรรมเนี ย มการศึ กษา ค าบํ ารุงการศึ กษา ตาม
ระเบี ย บอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร พร อ มด ว ย
คาธรรมเนี ยมโครงการแลกเปลี่ ยน ภายในระยะเวลาที่ กําหนด และเมื่ อชําระแลว จะไม
สามารถขอเรียกคืนเงินดังกลาวไมวากรณีใด ๆ หรือหากไดรับการอนุมัติขอคืนเงินดวยมีเหตุ
อันควร คณะรัฐศาสตรขอสงวนสิทธิ์คืนเงินเพียงบางสวนหรือแลวแตกรณี โดยนําฝาก
- ชื่อบัญชีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๐๒๕๔๙-๑
 นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมโครงการ
แลกเปลี่ ย นแล ว แต ไม ร วมถึงค าธรรมเนี ย มและค าใช จ ายอื่ น ๆ ที่ นั ก ศึ กษาชํ าระให แ ก
มหาวิ ทยาลัย คู สัญ ญาในตางประเทศ หากนั กศึ กษาขอยกเลิกหรือสละสิทธิ์ การเข ารว ม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกอนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนดวยมีเหตุอันควร นักศึกษา
สามารถขอรับ คื น คาธรรมเนี ยมและค าบํารุงการศึกษา โดยแสดงหลักฐานการชําระเงิน
พรอมหนังสือคํารองขอรับเงินคืน และนักศึกษาจะไมไดรับสิทธิ์เสนอขอรับทุนสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร หากขอสละสิทธิ์
การเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนในภายหลังโดยไมมีเหตุผลอันควรจะไมมีสิทธิ์สมัครเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนและขอรับทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไดอีก แลวตองคืนทุน
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนที่ไดรับจากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภายใน 30 วัน
 นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะรัฐศาสตร หากขอยกเลิก
หรือไมสามารถเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนไดจนครบกําหนดระยะเวลา โดยไมมีเหตุผลอัน
ควรจะไมมีสิทธิ์สมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนและขอรับทุนสงเสริมการแลกเปลี่ยนอีก
และต อ งชดเชยคื น ทุ น ส งเสริ ม การแลกเปลี่ ย นเต็ ม จํ า นวนที่ ได รั บ จากคณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใน 30 วัน หรือหลังจากเดินทางกลับกอนกําหนดทันที

-5 เมื่ อสิ้ น สุ ด โครงการแลกเปลี่ ย นนั กศึ กษาแล ว นั กศึ กษาจะตอ งกลับ มาศึก ษาและ/หรือ
จดทะเบียนรายวิชาของคณะรัฐศาสตรหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อีกอยางนอย 1 ภาค
การศึกษา หรือคงมีสถานภาพนักศึกษาตอไปอีกจนสําเร็จการศึกษา
 เมื่อสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลว นักศึกษาควรยื่นคํารองขอเทียบโอนรายวิชา
และหนวยกิต หากแตไมประสงคหรือไมสามารถขอเทียบโอนรายวิชาไดตามแผนการศึกษา
นักศึกษาจะตองแจงเหตุผลและขอลาพักการศึกษาพรอมชําระคาธรรมเนียมในภาคเรียนที่
ไปศึกษาแลกเปลี่ยน หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อขอปรับเปลี่ยนระเบียนประวัติสถานภาพ
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
 เมื่อสิ้นสุดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลว นักศึกษาจะตองสงฉบับรายงานการและไฟล
บั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเตรีย มพรอ มก อ นสมัค รเขารว มโครงการแลกเปลี่ ย น การจด
ทะเบียนศึกษารายวิชา การพักอาศัยและการใชชีวิตประจําวัน คุณประโยชน ขอควรระวัง
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่นาสนใจ เพื่อแนะนําและสรุปผลสัมฤทธิ์ดานการสงเสริมการศึกษา
แลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจในตางประเทศ โดยสงที่งานวิเทศสัมพันธ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่เริ่ม
กลับมาศึกษารายวิชา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 นักศึกษาจะตองใหความรวมมือทําหนาที่แนะนํา เผยแพรประชาสัมพันธและเชิญชวนการ
สมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนใหแกนักศึกษาคณะรัฐศาสตรที่สนใจ และยินดีใหความ
รวมมือทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรองขอ
 รายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์
การพิจารณาอยูในดุลยพินิจของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๖. สถานภาพของนักศึกษา
 เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาโดยไมรับปริญญาเพื่อสําเร็จการศึกษา
๗. วิธีการสมัครและติดตอสอบถามขอมูล
 ดูรายละเอีย ดคุณ สมบัติ ผูส มั คร ดาวน โหลดประกาศรับ สมั ครและเอกสารประกอบการ
สมัครพรอมกับกรอกใบสมัครและสงเอกสารประกอบการสมัครผานแบบฟอรมออนไลน
จากเว็บไซตงานวิเทศสัมพันธ คณะรัฐศาสตร www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci เลือกหนา
Outbound
 ติดตอเจาหนาที่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึง oiapolsc@tu.ac.th (ผาน
https://Office365.tu.ac.th ดวย Username@dome.tu.ac.th ของนักศึกษาคณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คุณสมบ ัติการร ับสม ัครน ักศึกษาคณะร ัฐศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย
� นน ักศึกษา เพือ
� ไปศึกษา ณ สถาบ ันคูส
่ ญญาในต่
างประเทศ ปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023)
ั
Schedule of Student Exchange Program at the Partner Institutions in Spring semester 2023
ร ับสม ัครจนถึงว ันที� 31 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci/outbound.htm
English Proficiency Test

URL Link

2.8

IELTS 6.0/ TOEFL 71iBT, 530pBT/
TOEIC 785

https://web.aiu.ac.jp/en/short-term/semester-yearprograms/eligibility/

College of Political Science and
Economics

3.0

IELTS 6.0/ TOEFL 61iBT, 500pBT

https://hoan.korea.edu/hoan_en/index.do

Netherlands

Humanities

3.2

IELTS 6.5/ TOEFL 90iBT, 575pBT

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/other-modes-ofstudy/exchange

Germany

Social Sciences

2.8

IELTS 5.5/ TOEFL 90iBT/ TOEIC 785

https://www.lmu.de/en/study/important-contacts/internationaloffice/index.html

5 Meiji University

Japan

School of Political Science and
Economics

2.8

IELTS 5.0/ TOEFL 61iBT/ TOEIC 600

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/longter
mspse.html

6 National Chengchi University

Taiwan

College of Social Sciences

2.8

IELTS 5.0/ TOEFL 61iBT/ TOEIC 600

https://nccuoic.nccu.edu.tw/eng_credit_course/#undefined

GIDS: Graduate Institute of
Development Studies

3.0

IELTS 6.5/ TOEFL 79iBT, 213cBT,
550pBT

https://gids.nccu.edu.tw/eng/PageFront

No. Institution

Country

Faculty/School/College

1 Akita International University

Japan

International Liberal Arts

2 Korea University

South Korea

3 Leiden University
4

Ludwig-Maximilians Universitaet
Munich

GPA

7 Nottingham Trent University

England

Arts and Humanities & Social Sciences

2.9

IELTS 6.5

http://www.ntu.ac.uk/

8 Sciences Po Aix

France

Relations Internationales / Sciences
Politiques

3.0

IELTS 6.0 / TOEFL 80iBT

https://www.sciencespo-aix.fr/en/about/

9 Sciences Po Toulouse

France

International Relations & Comparative
Political Studies

3.0

IELTS 6.0/ TOEFL 80iBT/ TOEIC 750

http://www.sciencespo-toulouse.fr/home-english-version-589930.kjsp

Taiwan

College of European and Asian
Languages

2.8

IELTS 6.0/ TOEFL 61iBT, 500pBT

http://c027e.wzu.edu.tw/

Master in Southeast Asian Studies

3.0

IELTS 6.5/ TOEFL 79iBT, 213cBT,
550pBT

http://c058e.wzu.edu.tw/

Philippines

College of Social Sciences and Philosohy

3.0

IELTS 6.0/ TOEFL 61iBT, 500pBT

https://upd.edu.ph/academics/undergraduate/

12 Yamanashi Gakuin University

Japan

iCLA (International College of Liberal
Arts)

2.8

IELTS 6.0/ TOEFL 80iBT

https://www.icla.ygu.ac.jp/en/inbound/

13 Waseda University

Japan

Graduate School of Asia-Pacific Studies

3.0

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

https://www.waseda.jp/fire/gsaps/en/academics/abroad

10

11

Wenzao Ursuline University of
Languages

University of the Philippines
Diliman

*การเปิ ดรับนั กศึกษาแลกเปลีย
� นชาวต่างชาติเข ้าประเทศและรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอาจมีการเปลีย
� นแปลง ทัง� นี�ขน
ึ� อยูก
่ บ
ั สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19
และมาตรการป้ องกันด ้านสาธารณสุขของรัฐบาลแต่ละประเทศทีเ� กีย
� วข ้องกับการเดินทางเข ้า-ออกประเทศ ดังนั น
� น ักศึกษาควรศึกษารายละเอียดก่อนสม ัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย
� น
*Please note that the qualifications, admission procedures, key dates, including COVID-19 measures for pandemic prevention and international travelers may be changed without obiligation.
Applicants should direct attention on the website of partner institutions for above the mentions before application.

ภาค 1
/256
คู่สัญญ 5
า
คณะรั
ฐศาสต
ร์

วิธีการอัพโหลดเอกสาร
ประกอบการสมัครร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

กรอกใบสมัครและอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
Outbound Exchange Student Application Form
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2565 ก่อนเวลา 15:00 น. ทาง
เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
http://www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci/outbound.htm
เอกสารประกอบการสมัครที่อัพโหลดเฉพาะไฟล์ word, pdf, jpg หรือ jpeg
การตั้งชื่อไฟล์เอกสาร กำหนดลำดับที่เอกสารที่จะอัพโหลดบนใบสมัครออนไลน์
ลำดับที่_[<ชื่อสถาบันที่เลือกสมัคร> <ภาคการศึกษา>_<เอกสาร>_<ชื่อนักศึกษา>]

จัดเรียงลำดับชื่อไฟล์เอกสารต่าง ๆ ดังตัวอย่างเช่น
01_[TU Spring2023_Statement of purpose_StudentName]
02_[TU Spring2023_Study plan form_StudentName]
03_[TU Spring2023_Resume_StudentName]
04_[TU Spring2023_Transcript_StudnetName]
05_[TU Spring2023_Englishscore_StudentName]
06_[TU Spring2023_Passport_StudentName]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Ofice365

Visit us or scan QR code

www.polsci.tu.ac.th/oia.polsci

oiapolsc@tu.ac.th

หรือ MS TEAM Chat & Call service:

Mon - Fri; 9:00-16:00 hrs.
msuphorn@tu.ac.th

