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Academic Cooperation Agreement Program (ACAP)
หัวขอ
รายละเอียด
หลักสูตร

เว็บไซตหลักสูตร
ระยะเวลา
โครงการ

ACAP (Research oriented)
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายหรือระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มุงเนนการทําวิจัย เปนระยะเวลา 3
เดือน ถึง 1 ป ภายใตการกํากับดูแลจาก Tokyo
Tech Academic Supervisor โดยตรง (ผูสมัครตอง
ติดตอและไดรับการตอบรับในการเปนอาจารยที่
ปรึกษาจาก Tokyo Tech กอนทําการสมัคร)
<Tokyo Tech STAR Search (Researcher
Finder)>
http://search.star.titech.ac.jp/titechss/index.act?lang=en

ACAP (Course oriented)
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ขึ้นไปหรือระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มุงเนนการศึกษาในรายวิชา และอยูภายใต
ภายใตการกํากับดูแลจาก ACAP specialized faculty
member เปนระยะเวลา 2 เดือน ถึง 1 ป โดยนิสิตระดับ
ปริญญาตรีจะตองมีผลทดสอบภาษาญี่ปุน เพื่อศึกษาใน
ชั้นเรียนในหองเรียนปรกติของ Tokyo Tech ที่สอนดวย
ภาษาญี่ปุนสวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายและ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะตองศึกษาในรายวิชาของระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่สอนดวยภาษาอังกฤษ
<ACAP specialized faculty member>
http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/internati
onal/exchange/pdf/facultymember.pdf
http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/exchange/acap.html

3 เดือน-1 ป
ผูสมัครที่ตองการสมัครรับทุน JASSO ตอง
ทําการศึกษาวิจัยภายในระยะเวลา 1-2 ภาค
การศึกษา คือ เริ่มที่เดือนเมษายน หรือเดือน
กันยายน

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุน
ภาษาทีใ่ ชสอน
คุณสมบัติผสู มัคร 1. เปนนิสิตปจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3-4 (ชวงแลกเปลี่ยน
ตองสําเร็จการศึกษาครบ 3 ปขนึ้ ไป) หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
3. มีผลทดสอบ TOEFL (iBT, PBT), TOEIC หรือ
IELTS หรือเอกสารอื่นๆ ที่เทียบเทา
4. สามารถรับผิดชอบคาใชจายในการครองชีพอยู
ที่ประเทศญี่ปุนไดตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
5. ตองมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตรในชวง
ระยะที่เขารวมศึกษาแลกเปลี่ยน

1 quarter – 4 quarter
(1 ภาคการศึกษา เทากับ 2 quarter)
ผูส มัครที่ตองการสมัครรับทุน JASSO ตองทําการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1-2 ภาคการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา :
st
1 Quarter: เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563
2nd Quarter: มิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2563
3rd Quarter: กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563
4th Quarter: ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564
1. เปนนิสิตปจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2-4 (ชวงแลกเปลี่ยนตอง
สําเร็จการศึกษาครบ 2 ปเปนอยางนอย) หรือระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
3. มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน
4. สามารถรับผิดชอบคาใชจายในการครองชีพอยูที่
ประเทศญี่ปุนไดตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
5. ตองมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตรในชวงระยะที่
เขารวมศึกษาแลกเปลี่ยน

4
หัวขอ
เอกสารประกอบ
การสมัคร

คาใชจา ย

ACAP (Research oriented)
ACAP (Course oriented)
1. ใบสมัครเขารวมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.
1. ใบสมัครเขารวมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.
เกษตรศาสตร (ใชแบบฟอรมที่กําหนดมาให
เกษตรศาสตร (ใชแบบฟอรมที่กําหนดมาใหโดย
โดยกองวิเทศสัมพันธ)
กองวิเทศสัมพันธ)
2. Recommendation Letters อยางนอย 1 ฉบับ
2. Recommendation Letters อยางนอย 1 ฉบับ
จากอาจารยที่ปรึกษา หรือ หัวหนา
จากอาจารยที่ปรึกษา หรือ หัวหนาสาขาวิชา/
สาขาวิชา/ภาควิชาของผูสมัคร
ภาควิชาของผูสมัคร
3. Official transcript (ออกโดยสํานักบริหาร
3. Official transcript (ออกโดยสํานักทะเบียนและ
การศึกษา) กรณีผูสมัครอยูในระดับ ป.โท
ประมวลผล) กรณีผูสมัครอยูในระดับ ป.โท ตอง
ตองแนบ transcript ระดับ ป.ตรี ดวย
แนบ transcript ระดับ ป.ตรี ดวย
4. เอกสารแสดงสถานภาพนิสิตฉบับ
4. เอกสารแสดงสถานภาพนิสิตฉบับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (ออกโดยสํานักบริหาร
(ออกโดยสํานักบริหารการศึกษาหรือบัณฑิต
การศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัย)
วิทยาลัย)
5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT,
5. ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุน
PBT) , TOEIC, IELTS หรือเอกสารอื่นๆที่
ตามสถานภาพการสมัคร ดังนี้
เทียบเทา
1. นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2-3 ตอง
6. สําเนาหนังสือเดินทาง
แนบผลทดสอบภาษาญี่ปุน (JLPT) หรือ
7. Consent of a Tokyo Tech Professor เชน
เอกสารอื่นๆ ที่เทียบเทา
จดหมายตอบรับเปนทางการ หรือ การตอบ
2. นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายและนิสิต
รับทางอีเมล
ระดับบัณฑิตศึกษาตองแนบผลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT, PBT), TOEIC
หมายเหตุ
หรือ IELTS หรือเอกสารอื่นๆ ที่เทียบเทา
1. นิสิตตองสงเอกสารตามรายการขางตน
6. สําเนาหนังสือเดินทาง
(รายการที่ 1-7) พรอมหนังสือเสนอชื่อ
7. Consent of a ACAP specialized faculty member
จากคณะตนสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ
เชน จดหมายตอบรับเปนทางการ หรือ การตอบ
ภายในวันทีก่ ําหนด
รับทางอีเมล
2. นิสิตที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ
หมายเหตุ
จากมหาวิทยาลัยจะไดรับการติดตอจาก
1. นิสิตตองสงเอกสารตามรายการขางตน (รายการที่
กองวิเทศสัมพันธเพื่อดําเนินการกรอกใบ
1-7) พรอมหนังสือเสนอชือ่ จากคณะตนสังกัด
สมัครออนไลนและเตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัครเพิ่มเติมตอไป
มายังกองวิเทศสัมพันธภายในวันที่กําหนด
2. นิสิตที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจาก
มหาวิทยาลัยจะไดรับการติดตอจากกองวิเทศ
สัมพันธเพื่อดําเนินการกรอกใบสมัครออนไลนและ
เตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพิม่ เติมตอไป
นิสิตจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ณ Tokyo Institute of Technology แตคาใชจา ยอื่นๆตอง
รับผิดชอบดวยตัวเอง เชน คาที่พัก คาอาหาร คาเดินทางระหวางประเทศ และภายในประเทศญี่ปุน คาประกัน
ชีวิตและสุขภาพ เปนตน ทั้งนี้คาครองชีพในการใชชีวิตอยูในประเทศญี่ปุน ประมาณ 25,000 – 30,000
บาท/ เดือน

5
หัวขอ
ทุนชวยเหลือ

ACAP (Research oriented)
ACAP (Course oriented)
มีสิทธิ์สมัครรับทุน JASSO
ผูส มัครไดรับคัดเลือกไดรับทุน JASSO จะไดรับเงินชวยเหลือ 80,000 เยน /เดือน (ประมาณ 24,000 บาท)
ทั้งนี้เบื้องตนผูสมัครตองพรอมรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเองเนื่องจากการประกาศผลการคัดเลือกผูที่ไดรับ
ทุนจะประกาศหลังจากการตอบรับยืนยันเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนแลว
กําหนดรับสมัคร ณ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (เริ่มภาคฤดูใบไมผลิ เม.ย. 2563)
กองวิเทศสัมพันธ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 (เริ่มภาคฤดูใบไมรวง กันยายน 2563)
หมายเหตุ ชวงแลกเปลี่ยน ACAP ที่เริ่มนอกเหนือจากเดือน เม.ย. และ ก.ย. โปรดติดตอสอบถาม
กําหนดรับสมัครโดยตรงที่กองวิเทศสัมพันธ ทั้งนี้ในเบื้องตนผูสมัครตองดําเนินการสมัครลวงหนากอนวัน
แลกเปลี่ยนประมาณ 4 ½ เดือน เชน ประสงคเริ่มแลกเปลี่ยน 1 มิ.ย. 63 ตองสงเอกสารการสมัคร
ณ กองวิเทศสัมพันธภายในวันที่ 16 ม.ค. 2563

