
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง   โครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------ 

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์มีก าหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ  Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา       

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศและแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐ 

 

ก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ประเภทโครงการ 

      1.1 เป็นโครงการใหม่ที่ริเริ่มในปี พ.ศ.2553 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEMEO 
RIHED) เพ่ือผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะสนองตอบการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และมีประสบการณ์ในต่างประเทศ 

      1.2 เป็นโครงการที่จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ AIMS ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 5 ทุน เพ่ือไปศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไนดารุสซาราม 
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์      

      1.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้ในสาขา  Language and 
Culture, Economics, International Business และ Environmental Science and Management 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   2.1  สัญชาติไทย 
   2.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเภทเรียนเต็มเวลา)  

 ระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีผลการเรียนไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา  

   2.3  GPA 2.8 ขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก าหนด 



 
 

          2.4  มีใบรายงานผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาก าหนด และ/
หรือมีเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโครงการตามระบุในเอกสารแนบ 
     2.5  หลักสูตรตรีควบโท จะต้องมีหน่วยกิตสะสม ณ วันที่ปิดรับสมัครไม่เกิน 90 หน่วยกิต 
     2.6  มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 

   3. เงื่อนไขการสมัคร 
    3.1  ได้รับความยินยอมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ  Asian 
International Mobility for Students (AIMS) Programme และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองวิเทศ
สัมพันธ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
        3.2  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ/โครงการต้นสังกัดส าหรับแผน   
การเรียนและการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
        3.3  ก าหนดให้ผู้ยื่นใบสมัครฯ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ของคณะหรือโครงการอ่ืนใดของกองวิเทศสัมพันธ์จนกว่าการพิจารณาใบสมัครนี้ได้รับการพิจารณาว่าสิ้นสุด    
ลงแล้วโดยกองวิเทศสัมพันธ์ 
   3.4  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากสละสิทธิ์            
ในภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะไม่มีสิทธิ์สมัครแข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีก 
   3.5  ต้องลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในสาขา Language and Culture, 
Economics, International Business และ Environmental Science and Management ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต หรือ 3 รายวิชา และสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพกลับมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 
         3.6  หากเลือกระยะเวลาการศึกษาแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขยายระยะเวลาต่อได้ 
    3.7  นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก่อนเดินทาง โดยให้ครอบคลุม
ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  
   3.8 กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในฐานะนักศึกษา
แลกเปลี่ยน หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข/ข้ันตอนที่ระบุไว้ 

3.9 กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครตามความเหมาะสม
และให้คงมาตรฐานทางวิชาการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.10 นักศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด และจะต้องเดินทางภายในปีงบประมาณ 2565 (ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565) 

3.11 ภายใน 20 วันหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการฯและกลับมาจากการศึกษาใน
ต่างประเทศแล้ว นักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังกองวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดส่งไปยัง
ส านักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 



 
 

 1)  รายงานการเข้าร่วมโครงการ(ตามแบบฟอร์มที่สกอ.ก าหนด) 
 2)  แบบประเมินของครูผู้สอนของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ(ตามแบบฟอร์มที่สกอ.

ก าหนด)     
 3)  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ 
 4)  ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ 

แสดงรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (Credit) และค่าระดับคะแนน (Grade) ที่รับโอนมาจากสถาบันต่างประเทศ 
 5)  ส าเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันสุขภาพ

นานาชาติ 
 6)  ส าเนาหลักฐานการเบิกจ่ายค่าประกันสุขภาพนานาชาติ 

3.12 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส ารองเงินในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน เนื่องจากระยะเวลาใน
การได้รับเงินทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจจะมีความล่าช้า ทั้งนี้ก่อน
เดินทางผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการจะต้องท า เรื่ องขอเบิกจ่ าย เงินทุนผ่ านคณะต้นสั งกัด ไปยั งกองคลั ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อน 

      4. ทุนในอัตรา 100,000 บาท ในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เหมาจ่ายในรายการดังต่อไปนี้ 
  4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าท่ีพักเหมาจ่าย 
     4.2 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
   4.3 ค่าประกันสุขภาพนานาชาติ  

  5. สถานภาพของนักศึกษา 
   5.1  ผู้ได้รับคัดเลือกมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้รับ
สิทธิในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในต่างประเทศในอัตราที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตาม
ประกาศเรื่องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดั บ
บัณฑิตศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
   5.2  เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยไม่รับปริญญา (Full-time non-
degree student) 

  6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 
  6.1  นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
  6.2  ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่ระบุในสัญญาแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)   



 
 

  6.3  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ หากนักศึกษา
มิได้ช าระตามเวลาที่ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยยกเลิกสถานะการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
  หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาให้ถือตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ต่อไป 

 7. การพิจารณาคัดเลือก 
7.1  คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
7.2  การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบสัมภาษณ์ 
7.3  เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 

 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 ศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศไทย  
 การวางแผนการศึกษา 
 ความพร้อมในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง 

 7.4  การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศเป็นการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นตัวแทนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่การพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาในฐานะ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ และให้ถือว่าผลการพิจารณา          
เป็นที่สิ้นสุด 

 7.5  ในกรณีที่มีทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา การพิจารณามอบทุนการศึกษาเป็น
สิทธิการพิจารณาของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และ/หรือของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ 

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร  
  8.1  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมแผนการศึกษา (Study Plan) 
  8.2  ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง (Transcript) ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 

 ระดับปริญญาตรี ใบรายงานผลการศึกษาต้องแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา  

  8.3  ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครก าลังอยู่ในระหว่างการรอผล     
การทดสอบ และต้องน าผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการภายในวันสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่า         
ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

  8.4  แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษา 



8.5  แบบฟอร์มค ารับรองของผู้ปกครอง 
 8.6  รูปถ่ายขนาด 3 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน พ้ืนสีขาวหรือฟ้าไม่สวมหมวกหรือ     

แว่นตาด า) ติดมาในใบสมัครตัวจริง 
8.7  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
8.8  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
8.9  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 

9. วิธีการสมัคร
9.1  ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศ-

สัมพันธ์ อาคารธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มใบสมัคร   
ได้ที่ http://oia.tu.ac.th/ หรือติดต่อที่คณะต้นสังกัด 

 9.2  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่ผ่านคณะต้นสังกัด ภายในระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
พร้อมส าเนาทั้งหมด 2 ชุดที่รับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้วมายังรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เอกสาร   
ใบสมัครจะต้องถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลาท าการ 

10. ก าหนดปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก
10.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564
10.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก : สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 2564
10.3 ก าหนดสอบคัดเลือก : ภายในเดือนธันวาคม 2564

จึงประกาศมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  16  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล) 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 
ชื่อ       นามสกลุ      
 
รายการเอกสารที่นักศึกษากรอกข้อมูลลงและประกอบการสมัคร  

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาฯ   
 แผนการเทียบโอนรายวิชาและหนว่ยกิต  
 แผนการศึกษา  
 แบบฟอร์มค ารับรองของผู้ปกครอง  
 แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง  
 ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ  
 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 3 รูป  
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผูส้มัคร  
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือทะเบียนบา้นผู้ปกครองของผู้สมัคร และ/หรอือ่ืนๆ 

(โปรดระบุ)           
 

 

             ผ่าน         ไม่ผ่าน  
ส าหรับเจ้าหน้าทีก่องวิเทศสัมพันธ ์  

 เอกสารสมัครและเอกสารประกอบครบถ้วนสมบรูณ์  

 เอกสารสมัครและเอกสารประกอบไม่ครบ ขาดเอกสาร (ระบุ)  
1.           
2.            

 คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA)         ผ่าน  ไม่ผ่าน  

 คะแนนภาษาตา่งประเทศ               ผ่าน  ไม่ผ่าน  
 

         ลงช่ือ      
          (     ) 
   ต าแหน่ง       
   วันท่ี           เดือน            พ.ศ.    
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 
       ประจ าปีงบประมาณ 2565 

     
 
ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาแข่งขันเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for 

Students (AIMS) Programme ประจ าปงีบประมาณ 2565 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว นั้น 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)       มีความประสงค์
สมัครแข่งขันเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แจ้ง
ข้อมูลของข้าพเจ้าเองที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้
อย่างครบถ้วน และยินยอมให้กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังนี้  
 

ส่วนที่ 1  ประวัติและรายละเอียดผู้สมัคร  
 

1.1  ช่ือ-นามสกุล นาย/ นาง /นางสาว           
   วัน เดือน ปีเกิด      อายุ        ปี   เชื้อชาติ       สัญชาติ   
  คณะ       โครงการ         ภาคปกติ       ภาคพิเศษ         
       ช่ือหลักสูตร/โครงการ           
       ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี        ปริญญาโท      อื่นๆ (ระบุ)     
      นักศึกษาช้ันปีท่ี                   เลขประจ าตัว             คะแนนเฉลี่ยสะสม       
      *** นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้แปลงคะแนนจากเปอร์เซ็นต์เป็น GPA ด้วย *** 
  วิชาเอก          วิชาโท      
      จ านวนหน่วยกิตสะสม ณ ปัจจุบัน     จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดเมื่อส าเร็จการศึกษา   
      จ านวนหน่วยกิตท่ีคาดว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนต่อที ่มธ.หลังการเข้าร่วมโครงการ      
      (คาดว่า) ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา      (นับรวมเวลาไปแลกเปลีย่นด้วย) 
 

1.2  ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี       หมู่ที่         ถนน                 ต าบล/แขวง         
  อ าเภอ/เขต      จังหวัด         รหัสไปรษณยี ์    
       โทรศัพท์ (บ้าน)            มือถือ      
  อีเมล (E-mail Address)           
      ช่ือ-นามสกุลของบิดา           
  อาชีพ       โทรศัพท์มือถือ     
      ช่ือ-นามสกุลของมารดา            
  อาชีพ       โทรศัพทม์ือถือ     
 

1.3   ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ บุคคลที่สนับสนุนด้านการเงินในระหว่างการศึกษาอยู่ในต่างประเทศ    
       (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา/ มารดา) ช่ือ-นามสกุลของผู้ปกครอง       
  ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง          
  อาชีพ       โทรศัพทม์ือถือ     
 
 
 

รปูถ่าย 
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1.4   ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  

    ภาษาอังกฤษ (English)   [  TOEFL/  IELTS /  TOEIC คะแนนรวม (Total Score        ]     
 (Writing              Reading   Listening           Speaking             ) 
 

    ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) ระดับ (Level)   คะแนน (Score)                 
 (Writing              Reading   Listening           Speaking             ) 
 

          ภาษาฝรั่งเศส (French) ระดับ (Level)   คะแนน (Score)    
 (Writing              Reading   Listening           Speaking             ) 
            

    ภาษาจีน (Chinese) ระดับ (Level)   คะแนน (Score)    
 (Writing              Reading   Listening           Speaking             ) 
  

    ภาษาเกาหลี (Korean) ระดบั (Level)   คะแนน (Score)    
 (Writing              Reading   Listening           Speaking             ) 
 

          ภาษาอื่นๆ (Other)    ระดับ (Level)      คะแนน (Score)                             
 (Writing              Reading   Listening           Speaking             ) 
  

ข้อค าถามที่ 1.5-1.8 สามารถเขียนเพิ่มเตมิเป็นเอกสารประกอบได้  
1.5  ความสามารถพิเศษ   
  เล่นดนตร ี   ฟ้อนร า          ขับร้อง      กีฬา   
  ศิลปะประดิษฐ์         ศิลปะป้องกันตัว      

 อื่นๆ           
 

1.6  ผลงานดีเด่น/ สร้างสรรค์/ รางวัลที่ได้รับ เรื่องเรียนหรือการท ากิจกรรมที่เคยปฏิบัติหรือก าลังปฏิบัติ  
       1.6.1            
          1.6.2             
 

1.7  ทุนการศึกษาและฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ  
          ช่ือทุน/หรือโครงการ          
 ประเทศ       ระยะเวลา (เดือน/ปี)     
 

1.8  การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม/คณะ/มหาวิทยาลยั  
  1.8.1            
  1.8.2            
       

1.9  ข้าพเจ้า  ยอมรับเง่ือนไขว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 กับทางกองวิเทศสัมพันธ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ   
อื่นใดของกองวิเทศสัมพันธ์และในระดับคณะจนกระทั่งใบสมัครนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วโดยกองวิเทศสัมพันธ์และ
คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
 

1.10 ข้าพเจ้า  ยอมรับเง่ือนไขว่าในระหว่างที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นหลัก โดยจะไม่ท ากิจกรรม
หรือท างานพิเศษที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาและผลการเรียน 
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1.11 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ท าการสืบค้นข้อมูลในส่วนท่ีเป็นด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในต่างประเทศและเงื่อนไขการ
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกท้ังได้ปรึกษากับคณะต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ปกครองแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและเห็นชอบด้วยทุกประการ และเมื่อศึกษาครบ
ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้ว ข้าพเจ้าจะกลับมาเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของคณะต้นสังกัดและศึกษาต่อ 
ทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบการศึกษา 
 

1.12 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะติดตามข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
คู่สัญญา และหรือมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนดอย่างเคร่งครัด เรื่องแนวทางการปฏิบัติภายในสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

1.13  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็ นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดต่างๆทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบในภายหลัง
ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการสมัครและเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยไม่มีเง่ือนไข และ
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 
 
 
 

  ลงช่ือ        ผู้สมคัร  
       (     ) 
  วันท่ี   เดือน           พ.ศ.   
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดการสมัคร 

2.1  ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง)           ประสงค์ ที่ จ ะ
สมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ไปศึกษา      
ณ  (ระบุช่ือมหาวิทยาลัยที่สมัคร)                                                         
ประเทศ                                        

 

2.2  สาขาท่ีเลือกไปศึกษา   

  Language & Culture    GPA   ระดับคะแนนภาษา      

  Economics       GPA   ระดับคะแนนภาษา     

  International Business     GPA   ระดับคะแนนภาษา      

 Environmental Science and Management    GPA  ระดับคะแนนภาษา    

ระยะเวลาศึกษา ตั้งแต ่     ถึง       

ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเดินทางไปศึกษาภายในปีงบประมาณที่ก าหนดในประกาศเท่านั้น 

2.3   ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่ามหาวิทยาลยัคู่สญัญามีสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าในการรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
       แลกเปลี่ยน ซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจของกองวิเทศสัมพันธ์ 

   ยอมรับ    

         ไม่ยอมรับ  
 
 
 
 
ส่วนที่ 3  แผนการศึกษา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) / Study Plan  
Please write a brief statement (300 – 500 words) in separate paper describing your backgrounds, proposed 
study plan and courses, as well as the future plan after completing your exchange study. As a prospective 
exchange student, you should address how you will represent Thammasat University while studying abroad. 
You may describe how your study abroad experiences can contribute to your career and the society. 
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ส่วนที่ 4  การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  
ให้นักศึกษาระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลยัคูส่ัญญาในภาคการศึกษาที่เลือกสมคัรตามข้อ 2.1  
มหาวิทยาลยั (Partner University)      ประเทศ (Country)           
ภาคการศึกษาที ่  /           ตั้งแต่ เดือน  พ.ศ.         ถึง เดือน    พ.ศ.           

 

หมายเหตุ  :  กรณีที่จ านวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในแต่ละภาคมีมากกว่าจ านวนช่องที่ก าหนด 
นักศึกษาสามารถท าเป็นเอกสารแนบต่างหากได้  
 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี/ผูร้ับผดิชอบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษากรอก  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาไม่ได้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับคณะ  และคณะ
ยินยอมให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ของกองวิเทศ-
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้  
 คณะได้ตรวจสอบข้อมูลดังท่ีได้ปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผู้นี้ว่าถูกต้องและเป็นจริง  
 คณะได้รับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังที่ปรากฏในตารางข้างบนน้ี  
 
 

    ลงช่ือ      
          (     ) 
   ต าแหน่ง       
   วันท่ี  เดือน            พ.ศ.    

โทรศัพท ์      
E-mail       

 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัคู่สญัญา (Host University) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (Home University) 
รหัสวิชา 

Course Number 
ช่ือวิชา 

Course Name 
รหัสวิชา 

Course Number 
ช่ือวิชา 

Course Name 
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หมายเหตุ :  
1. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา กรณุาเพิ่มเติม

เอกสารที่เชื่อถือได้ว่าผู้ปกครองให้การอปุการะนักศึกษา
มาโดยตลอด 

 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)             
อยู่บ้านเลขที ่           ซอย    ถนน      
ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต      
จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์     
โทรศัพท์บ้าน     โทรศัพท์มือถือ      
อาชีพ      ต าแหน่ง       
ช่ือสถานท่ีท างาน     โทรศัพท์ท่ีท างาน      
เกี่ยวข้องเป็น     ของ (ช่ือนักศึกษา)       
และเป็นผู้ปกครองและให้ความอปุการะแก่นักศึกษามาตั้งแต ่       
อนุญาตและยินยอมให้ (ช่ือนักศึกษา)                    ส มั ค ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า ร 
Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ข้าพเจ้ามีความพร้อมทางด้านการเงินและยินดีสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ (ช่ือนักศึกษา)                                         
ในการไปศึกษา ณ        ประเทศ       
ภายใต้โครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 
 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี ้
1.  นักศึกษาผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ เพียงพอที่จะไปศึกษายังต่างประเทศได้ 
2.  ข้าพเจ้าเห็นชอบในแผนการศึกษาที่นักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
3.  ข้าพเจ้ายอมรับในเง่ือนไข หากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถรับเข้าศึกษาเป็น

นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ 
4.  นักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อตกลงระหว่าง

มหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด และข้าพเจ้าอยู่ในสถานะ
ที่สนับสนุนทางด้านการเงินได้ทั้งหมด 

5.  ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขที่ว่านักศึกษาจะต้องเคารพปฏิบัติตามกฏระเบียบและไม่กระท าการฝ่าฝืนกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หากพบว่ามีความประพฤติอันเป็นการไม่เคารพปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบและกระท าการฝ่าฝืนกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ข้าพเจ้ามีความยินดีให้
นักศึกษาถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและยินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 

6.  ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามระยะที่แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ของ
นักศึกษาด้วย 

7.  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดที่แจ้งมาในใบสมัครนี้ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข 

               

    ลายมือช่ือผู้ปกครอง      
          (     ) 
                                       วันท่ี เดือน          พ.ศ.    
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ใบรับรองการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme  จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
  ข้าพเจ้า             
คณะ        โทรศัพท ์              
E-mail             
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/ นาง/ นางสาว)         
นักศึกษาคณะ        ได้รับทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการ  Asian 
International Mobility for Students (AIMS) Programme  และมีความเห็นว่านักศึกษาในที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้ให้ความเห็นชอบในการสมัครและเห็นชอบกับแผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้น าวิชาที่เรียน        
ณ        ประเทศ      
กลับมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบต่อไป 

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)         
             
             
             
             
              
 
                                                                                      
 

   ลงช่ือ       
          (      ) 
   ต าแหน่ง       

                                                               วันท่ี            เดือน                พ.ศ.    
 
 
 

 
 
 

 
 
 


