
                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร 02-613-2047 (ปัญยภัสสร)์ 
ที ่     อว 67.03.4/ว 418                                    วันที่    6   กรกฎาคม 2564    
เรื่อง   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians Universität สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมโอกาสรับทุน Erasmus+ ประจ าปีการศึกษา 2564 
                                                                                                   

เรียน   คณบดี/ ผู้อ านวยการ  
 

  ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์มีก าหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย 
Ludwig-Maximilians Universität สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมโอกาสรับทุน Erasmus+ ประจ าปี
การศึกษา 2564 เพ่ือไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่างๆ 
ของรัฐ 

 

  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศ -
สัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารธรรมนที ท่าพระจันทร์ และยื่นใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งให้นักศึกษาในสังกัดของท่านทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians Universität 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมโอกาสรับทุน Erasmus+ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์มีก าหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians Universität สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมโอกาส
รับทุน Erasmus+ ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student)             
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์          
ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ระยะเวลาเข้าร่วม
โครงการ 

รายละเอียดทุน 
จ านวนทุน 
(ระยะเวลา 
5 เดือน) 

เว็บไซด์อ้างอิง 

มีนาคม–กรกฎาคม 2565 -ค่าเดินทาง 1,500 €  
-ค่าใช้จ่ายรายเดือน 850 €  

4 คน www.lmu.de/en/international 
/incoming 

 
อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่างๆ 
ของรัฐ 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประเภทเรียนเต็มเวลา) และต้องศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
   1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.0 
         1.3 มีใบรายงานผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาก าหนด หรือ
หากเลือกศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลสอบ International standard Test เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
TOEFL iBT 90, หรือ 95 ส าหรับบางสาขา, IELTS 5.5, หรือ 7.0 ส าหรับบางสาขา, TOEIC 785 หรือ 945 
ส าหรับบางสาขา 
    1.4 หลักสูตรตรีควบโท จะต้องมีหน่วยกิตสะสม ณ วันที่ปิดรับสมัครไม่เกิน 90 หน่วยกิต 
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    1.5 มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
                               1.6 คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ Ludwig-Maximilians Universität ก าหนด 

 

 2. เงือ่นไขการสมัคร 
    2.1 ได้รับความยินยอมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้ เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองวิเทศสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
        2.2 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ/โครงการต้นสังกัดส าหรับแผนการ
เรียนและการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
        2.3 ก าหนดให้ผู้ยื่นใบสมัครฯ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ของคณะหรือโครงการอ่ืนใดของกองวิเทศสัมพันธ์จนกว่าการพิจารณาใบสมัครนี้ได้รับการพิจารณาว่าสิ้นสุดลง
แล้วโดยกองวิเทศสัมพันธ์ 
   2.4 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากสละสิทธิ์ใน
ภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะไม่มีสิทธิ์สมัครแข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ อีก 
   2.5 ก าหนดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย/คณะต้นสังกัด 
    2.6 เมื่อสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วนักศึกษาจะต้องเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตตามระเบียบของคณะต้นสังกัดก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อนึ่ง ระเบียบของ
ส านักงานทะเบียนนักศึกษาระบุว่าหากนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศไม่เทียบโอนรายวิ ชาและ
หน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะบันทึกสถานภาพนักศึกษาลง
ในใบรายงานผลการศึกษาจาก Study Abroad in Exchange Program เป็นค าว่า Leave 
         2.7 ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนสูงสุดไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  
    2.8 หากเลือกระยะเวลาการศึกษาแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขยายระยะเวลาต่อได้ 
    2.9 นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก่อนเดินทาง โดยให้ครอบคลุม
ระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  
   2.10 กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในฐานะนักศึกษา
แลกเปลี่ยน หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข/ข้ันตอนที่ระบุไว้ 

2.11 กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครตามความ
เหมาะสมและให้คงมาตรฐานทางวิชาการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

2.12 หลังจากกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาต้องส่งสรุปรายงานผลการเข้าร่วม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ผ่านคณะต้นสังกัด มายังงานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศ
สัมพันธ์ รวมถึงต้องส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่อีเมล panyaphat.s@oia.tu.ac.th ภายใน 30 วัน 
หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการฯ 
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 3. สถานภาพของนักศึกษา 
   3.1 ผู้ได้รับคัดเลือกมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย
ได้รับสิทธิในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในต่างประเทศในอัตราที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามประกาศเรื่องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
   3.2 เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยไม่รับปริญญา (Full-time non-
degree student) 

 4. ค่าใช้จ่ายใน การเข้าร่วมโครงการ 
  4.1 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนนักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
  4.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่ระบุในสัญญาแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)   
  4.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ หากนักศึกษา
มิได้ช าระตามเวลาที่ก าหนด ให้มหาวิทยาลัยยกเลิกสถานะการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
  4.4 นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆด้วยตนเอง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะระงับการให้ทุนใน
ช่วงเวลาที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน 
  หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาให้ถือตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ต่อไป 

 5. เอกสารการสมัคร 
  5.1 ใบสมัครทุน Erasmus+ Programme 2021 ของกองวิเทศสัมพันธ์  
  5.2 Transcript ฉบับจริง 
  5.3 ส าเนาผลทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ Ludwig-Maximilians Universität ก าหนด 
  5.4 ส าเนาหนังสือเดินทาง  

5.5 Learning agreement และเอกสารการสมัครอ่ืนๆตามที่ Erasmus + Programme และ  
     Ludwig-Maximilians Universität ก าหนด 
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 6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

6.1 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา
ตัดสินและผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 

6.2 การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบสัมภาษณ์ 
6.3 เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 

 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และความรู้พ้ืนฐานทางสังคม 
 ทักษะการแสดงออก การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ 
  เจตคติ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ โดยเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 และของประเทศไทย 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 6.4 การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศเป็นการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นตัวแทนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่การพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาในฐานะ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ และให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่
สิ้นสุด 

 6.5 ในกรณีที่มีทุนการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา การพิจารณามอบทุนการศึกษาเป็น
สิทธิการพิจารณาของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา และ/หรือของรัฐบาลประเทศนั้นๆ 

     7. วิธีการสมัคร 
 7.1 ติดต่อขอรับใบสมัครทุนฯ ได้ที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศ

สัมพันธ์ อาคารธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ โทร 02.613-2047 หรือ อีเมล panyaphat.s@oia.tu.ac.th 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://oia.tu.ac.th/ เลือกหัวข้อ For Thai Student ->Exchange 
Program -> Europe&Scandinavia  

 7.2 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ก าหนดผ่านคณะต้นสังกัด ภายในระยะเวลาที่คณะฯก าหนด
มายังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ โดยเอกสารใบสมัครจะต้องถึงกองวิเทศสัมพันธ์ 
ท่าพระจันทร์ภายในเวลาท าการ 

 7.3 ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องกรอกใบ
สมัครออนไลน์และส่งภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาก าหนด 

 7.4 ผู้สมัครจะต้องศึกษาแผนการศึกษาและท าการสมัครด้วยตนเองและต้องได้รับการ
รับรองการสมัครรวมถึงรายวิชาที่จะไปศึกษา โดยคณบดีหรือผู้มีอ านาจที่ได้รับการมอบหมายจากคณบดี 
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  8. ปฎิทินการรับสมัคร: 

 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

       ประกาศ ณ วันที่    6   กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล) 
             รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ 

        ปฎิบัติการแทนอธิการบดี 

ก าหนดการ ปฎิทินกิจกรรม 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ภายในกันยายน 2564 ผู้สมัครตรวจสอบรายละเอียดของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่
เปิดรับ และเกณฑ์ในการรับเข้า เตรียมเอกสารการสมัคร
ตามท่ีระบุในประกาศนี้ 

ภายในกันยายน 2564 กองวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร และ
เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยัง LMU 

1 ตุลาคม 2564 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องส่งใบสมัคร Erasmus+ ของ LMU 
พร้อมเอกสารประกอบมายังกองวิเทศสัมพันธ์ 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ณ Ludwig-Maximilians Universität (LMU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

พร้อมโอกาสรับทุน Erasmus+ ประจ าปีการศึกษา 2564 
  
 
ส่วนที่ 1 ประวัติและรายละเอียด  
 

1. ชื่อ-นามสกลุ........................................................................................................................................ 
Name-Surname…………………………………………………………………………………………………..  

   เพศ   ชาย   หญิง วัน/ เดือน/ ปีเกิด................................................................................................. 
อายุ..................ป.ี...............เดอืน...........................วัน........................ 

   การศึกษาปัจจุบัน  ปริญญาตรี  ชั้นปีที่......... คณะ………………………… 
   ประเภทโครงการ   ภาคปกติ    ภาคพิเศษ   อ่ืนๆ............................................................................. 

ชื่อโครงการ……………………………………………………………………….…………………………………. 
       เลขประจ าตัว.........................................................คะแนนเฉลี่ยสะสม…………………..……………………… 
  วิชาเอก.................................................................วิชาโท............................................................................. 
       จ านวนหน่วยกิตสะสม ณ ปัจจุบัน..........................จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดเมื่อส าเร็จการศึกษา................... 
       *** ถ้าเป็นนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ ขอให้แปลงคะแนนจากเปอร์เซ็นต์เป็น GPA ด้วย *** 
       จ านวนหน่วยกิตท่ีคาดว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนต่อที่มธ.หลังการเข้าร่วมโครงการ......................................... 
      (คาดว่า) ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา......................................(นับรวมเวลาไปศึกษาด้วย) 

2.    ที่อยู่............................................................................................................................. ................................       
       โทรศัพท์ (บ้าน)…………………………..………………. โทรสาร.................................................................. 
  มือถือ........................................................ E-mail (1)….………………………………………………………. 
  Email (2)………………………………………………………………………….………………………………… 
       ชื่อ-นามสกุลของบิดา............................................................................................................................. ....... 
  อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)……………………………………………………..………………………………. 
       ชื่อ-นามสกุลของมารดา…………………………………………………………………………………………….. 
  อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)……………………………………………………………………………………… 

3.   ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ บุคคลที่สนับสนุนด้านการเงินในระหว่างการศึกษาอยู่ใน
ต่างประเทศคือ (ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา/ มารดา)………………..………………………………………… 

4.   ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
     ภาษาอังกฤษ ระบุรายละเอียด ................................................................................................... .  
               ภาษาเยอรมัน ระบุรายละเอียด ................................................................................................... 
     ภาษาอ่ืนๆ ระบุรายละเอียด .................................................................................................... ... 
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ข้อค าถามที่ 1.5-1.7 สามารถเขียนเพ่ิมเติมเป็นเอกสารประกอบได้ 
1.5  ความสามารถพิเศษ  (สามารถน าเสนอความสามารถให้กรรมการรับชมได้หรือไม่   ได้  ไม่ได้) 
  เล่นดนตรี       ฟ้อนร า          ขับร้อง      กีฬา   
  ศิลปะประดิษฐ์        ศิลปะป้องกันตัว      อ่ืนๆ ระบุ 
1.6   ผลงานดีเด่น/ สร้างสรรค์/ รางวัลที่ได้รับ เรื่องเรียนหรือการท ากิจกรรมที่เคยปฏิบัติหรือก าลังปฏิบัติ 
          1.6.1 
          1.6.2  
1.7   ทุนการศึกษาและฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ  
          ชื่อทุน/หรือโครงการ 
 ประเทศ                     ระยะเวลา (เดือน/ปี)  
   

1.8   ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ กับทางกองวิเทศสัมพันธ์
ต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการอ่ืนใดของกองวิเทศสัมพันธ์และใน
ระดับคณะจนกระทั่งใบสมัครนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วโดยกองวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการ
คัดเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
1.9 ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่าในระหว่างที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นหลัก โดยจะ
ไม่ท ากิจกรรมหรือท างานพิเศษที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาและผลการเรียน 
1.10  ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ท าการสืบค้นข้อมูลในส่วนที่เป็นด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
และเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้ปรึกษากับ
คณะต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและ
เห็นชอบด้วยทุกประการ และเมื่อศึกษาครบระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้ ว ข้าพเจ้าจะกลับมา
เทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของคณะต้นสังกัดและศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบการศึกษา 
1.11 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะติดตามข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา และ/หรือมาตรการต่างๆของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนดอย่างเคร่งครัด เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติภายในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 
1.12 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็น
นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดต่างๆทุกประการ หากมีการ
ตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีข้อความที่ไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการสมัครและเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยไม่มีเงื่อนไข และยินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษตามท่ีเห็นสมควร 
 
  ลงชื่อ             ผู้สมัคร 
                                                           (                              ) 
                                                    วันที่          เดอืน           พ.ศ
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ส่วนที่ 2   
 

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 at LMU. 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 
Thammasat University and Thai society.     
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ส่วนที่ 3  แสดงวิชาที่ประสงค์ลงเรียนและการเทียบโอนรายวิชา  
 

ภาคการศึกษาที่ 2/2564    

 
 ลงช่ือนักศึกษา 
 

                        (                                         ) 
 

                     วันท่ี 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษากรอก  
 ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบแล้วว่านกัศึกษาไมไ่ด้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่นในระดับคณะและ
คณะยินยอมให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไ์ด ้
 คณะได้ตรวจสอบข้อมลูดังท่ีได้ปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผู้นี้ว่าถูกต้องและเป็นจริง  
 คณะได้รับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังที่ปรากฏในตารางข้างบนน้ี  
 
     ลงช่ือ 
          (             ) 
    ต าแหน่ง 
                                                              วันท่ี          เดือน     พ.ศ. 

                           โทรศัพท ์    
   E-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMU (Summer Semester 2022) เทียบกับวิชาที่เปิดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
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หมายเหตุ :  
1. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา กรณุาเพิ่มเติมเอกสาร

ที่เชื่อถือได้ว่าผู้ปกครองให้การอุปการะนักศึกษามาโดย
ตลอด 

 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) 
อยู่บ้านเลขที่     ซอย       ถนน 
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต 
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์บ้าน 
อาชีพ      ต าแหน่ง 
ช่ือสถานท่ีท างาน              โทรศัพท์ที่ท างาน 
เกี่ยวข้องเป็น     ของ (ช่ือนักศึกษา) 
และเป็นผู้ปกครองและให้ความอปุการะแก่นักศึกษามาตั้งแต ่
อนุญาตและ ยินยอมให้ (ช่ือนักศึกษา)                         สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
รับทุนการศึกษาเครือข่าย Erasmus+ Programme และยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ  
(ช่ือนักศึกษา)                                                                        ในการไปศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี ้

1. นักศึกษาผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ เพียงพอที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ 
2. ข้าพเจ้าเห็นชอบในแผนการศึกษาที่นักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
3. ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไข หากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถรับเข้าศึกษา

เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ 
4. นักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อตกลง

ระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญา (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด และข้าพเจ้าอยู่ใน
สถานะที่สนับสนุนทางด้านการเงินได้โดยตลอดทั้งหมด 

5. ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
รวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ของนักศึกษาด้วย 

6. ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขที่ว่านักศึกษาจะต้องเคารพปฏิบัติตามกฏระเบียบและไม่กระท าการฝ่าฝืนกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หากพบว่ามีความประพฤติอันเป็นการไม่เคารพปฏิบัติตามกฏระเบียบ
และกระท าการฝ่าฝืนกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ข้าพเจ้ามีความยินดีให้นักศึกษา
ถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและยินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาพิจารณา
ลงโทษตามที่เห็นสมควร 

7. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดที่แจ้งมาในสมัครนี้ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 

         ลายมือช่ือผู้ปกครอง 
          (                ) 

                               วันท่ี        เดือน          พ.ศ.         
      

 



6 

 

ใบรับรองการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
  ข้าพเจ้า  
คณะ              โทรศัพท์           E-mail 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/ นางสาว/ นาง) 
นักศึกษาคณะ                    ได้รับทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีความเห็นว่านักศึกษาในที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ และได้ให้ความเห็นชอบในการสมัครและเห็นชอบกับแผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้น าวิชาที่ เรียน ณ 
มหาวิทยาลัยคู่สัญญากลับมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบต่อไป 

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
                                                                                      
 
 

 ลงช่ือ 
       (             ) 

             วันที่          เดือน   พ.ศ. 
 
 
 
 
 


