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ใบสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สวนที่ 1 รายละเอียดของโครงการแลกเปลี่ยน
ชื่อมหาวิทยาลัยตางประเทศที่สมัคร..............................................................................................ประเทศ.................................................
ประเภทโครงการยอยที่สมัคร (ถามี) ..........................................................................................................................................................
ชวงเวลาที่สมัครเขารวมโครงการ : เริ่มภาคการศึกษา  ภาคฤดูใบไมผลิ  ภาคฤดูใบไมรวง  � อื่นๆ ........................................
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน  1 ภาคการศึกษา ตั้งแตเดือน.................................พ.ศ.................... ถึง เดือน................................พ.ศ...................
 2 ภาคการศึกษา ตั้งแตเดือน.................................พ.ศ.................... ถึง เดือน...............................พ.ศ....................
 อื่นๆ ตั้งแตเดือน................................พ.ศ................. ถึง เดือน..............................พ.ศ................. (รวม............เดือน)

สวนที่ 2 รายละเอียดของผูสมัคร (กรุณาเขียนตัวบรรจง ชัดเจน)
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................นามสกุล...........................................................................
รู ปถ่าย
Name (Mr./Mrs./Ms.)......................................................... Surname.........................................................................
ติดที่นี่
วัน/เดือน/ปเกิด....................................................................อายุ.....................................................................................
นิสิตระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก ชั้นปที่..................รหัสประจําตัว...................................
หลักสูตรที่ศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ  อื่นๆ
คณะ...................................................................................ภาควิชา.........................................................................................................
สาขาวิชา...........................................................................เกรดเฉลีย่ สะสมปจจุบัน…………………………………………………….…..........……..
จํานวนหนวยกิตสะสมปจจุบัน..................................................จํานวนหนวยกิตที่กําหนดเมื่อสําเร็จการศึกษา.......................................
วันที่คาดวาจะจบการศึกษา (รวมระยะเวลาที่เขารวมการแลกเปลีย่ นแลว) เดือน....................................พ.ศ........................................
ผลทดสอบความรูทางดานภาษาพรอมผลระดับคะแนน (ถามี)
� ภาษาอังกฤษ
� TOEFL ...................... IELTS......................... TOEIC......................... อื่นๆ ..............................................
� ภาษาอื่นๆ .....................................................................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบันของนิสิต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได.........................................................................อีเมล.............................................................................
2. ชื่อ-นามสกุลของบิดา ......................................................................................... อาชีพ ..........................................................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได.........................................................................อีเมล..............................................................................
ชื่อ-นามสกุลของมารดา...................................................................................... อาชีพ ............................................................................
ที่อยู ...........................................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได.........................................................................อีเมล...............................................................................
ผูปกครองที่สนับสนุนดานการเงินในระหวางเขารวมการแลกเปลีย่ นในตางประเทศ (ในกรณีที่มิใชบิดา/มารดา)
ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................อาชีพ..........................................................................................
ความเกี่ยวของกับนิสิต........................................................................................อีเมล...................................................................................
ทีอ่ ยู. .......................................................................................................................................โทรศัพท..........................................................
3. เหตุผลที่สนใจสมัครเขารวมโครงการแลกเปลีย่ น………………….…………………………………………………..…………………....................................
.......................................................................................................................................................................................................................
4. ทานเคยไดรับทุนหรือเคยไดเขารวมโครงการแลกเปลีย่ นในตางประเทศมากอนหรือไม (ถามีโปรดระบุ) ………………………………….….…….
.......................................................................................................................................................................................................................

*กรุณากรอกเบอรโทรศัพท และอีเมล ที่ติดตอได หากเจาหนาที่ไมสามารถติดตอทานได จะถือวาสละสิทธิ์
**กรุณายื่นใบสมัครเขารวมโครงการนิสติ แลกเปลี่ยนฯ ฉบับนี้พรอมกับเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ ดังที่มหาวิทยาลัยตางประเทศระบุไว หากเอกสาร
งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์
ประกอบการสมัครใดๆ ไมครบถวนจะไมไดรับการพิจารณา

2

สวนที่ 3 รายละเอียดของอาจารยที่ปรึกษา

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา.......................................................................................................ตําแหนง...................................................................
อีเมล....................................................................................โทรศัพท............................................................................................................

สวนที่ 4 การสมัครครั้งนี้ขาพเจารับทราบเงื่อนไขและขอยืนยันดังนี้

4.1 ขาพเจาขอยืนยันวา ไมอยูในระหวางการสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตโครงการอื่นใดของกองวิเทศสัมพันธและ
โครงการแลกเปลีย่ นของคณะจนกระทั่งใบสมัครของขาพเจาจะไดรบั การพิจารณาวาเปนที่สิ้นสุดแลวโดยกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2 ขาพเจาขอยืนยันวา ไดทําการสืบคนขอมูลในสวนที่เปนทางดานวิชาการ การใชชีวิตในตางประเทศและเงื่อนไขคาใชจายในการ
เปนนิสิตแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยตางประเทศเจาของโครงการเปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งไดทําการปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
คณะตนสังกัด และผูปกครอง แลวเชนกัน
4.3 ขาพเจายอมรับเงื่อนไขวาในระหวางที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุมเทใหกับการศึกษาเปนหลัก โดยจะไมทํากิจกรรมหรือทํางาน
พิเศษที่จะมีผลกระทบตอการศึกษาและผลการเรียน
4.4 ข า พเจ า ยอมรั บ เงื่ อ นไขว า ไม สามารถขยายระยะเวลาเข าร ว มโครงการแลกเปลี่ย นได ในกรณี ที่ เ ลื อ กไปแลกเปลี่ ยน ณ
มหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จะไมสามารถขยายเวลาเปน 1 ปการศึกษาได
4.5 ขาพเจายอมรับเงื่อนไขว าการดํ าเนิ นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ สถาบันคูสัญญาตางประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนออนไลน ขึ้นอยูกับสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายดานการ
ปองกันการแพรของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจาภาพ
4.6 เมื่อสิ้นสุดการเขารวมโครงการฯ ขาพเจาตองกลับมาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทันที จนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร และตองจัดสงสรุปรายงานผลการเขารวมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส (.pdf) หรือ .docx มายังกองวิเทศ
สัมพันธ ทางอีเมล fro@ku.th ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
4.7 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ หากขาพเจาไดรับคัดเลือกเปนนิสิตแลกเปลี่ยน ขาพเจายินดี
และพรอมที่จะปฏิบัติตามประกาศและขอกําหนดตางๆ ทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบในภายหลังวามีขอความใดที่ไมเปนจริงขาพเจา
ยินยอมใหกองวิเทศสัมพันธพิจารณาตัดสิทธิ์ ในการสมัครและเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอื่นๆ ในอนาคตโดยไมมีเงื่อนไข และ
ยินยอมใหพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร
ลงชื่อ ............................................................ ผูสมัคร
(...............................................................)
วันที่..........เดือน....................พ.ศ.............

งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์
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หนังสือยินยอมใหนิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันคูสัญญาตางประเทศ
ที่ .....................................................................
วันที่..........เดือน.......................... พ.ศ.............
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ..................................................อายุ ............ ป อยูบานเลขที่ ................ หมูที่ ..................
ถนน ..................................... ตําบล ................................... อําเภอ ...................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย ..................................... โทรศัพท (บาน) ..........................................โทรศัพท (มือถือ) .................................
เปนผูปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายและเกี่ยวของเปน.................................................................................................
ของ นาย / นางสาว ..................................................................................... เลขประจําตัวนิสิต...........................................
คณะ.........................ชัน้ ปที่ .................. ภาควิชา..............................................สาขาวิชา ...................................................
มีความยินยอมให นาย / นางสาว..........................................................................................................................................
เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ.................................................................................ประเทศ................................................
ระหวางเดือน.........................................พ.ศ. ............................ถึง เดือน......................................พ.ศ. ................................
ในการอนุญาตในครั้งนี้ขาพเจาไดรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ข า พเจ า อยู ใ นสถานะที่ พ ร อ มสนั บ สนุ น ทางด า นการเงิ น ให แ ก นิ สิ ต ตลอดระยะเวลาที่ นิ สิ ต เข า ร ว มโครงการ
แลกเปลี่ยน
2. ขาพเจารับทราบแผนการศึกษาของนิสิตทั้งในระหวางเขารวมโครงการฯ และหลังจากสิ้นสุดโครงการโดยนิสิตตอง
กลับมาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3. หากเกิดมีเหตุ หรื ออุบั ติเหตุสุด วิสัย ทุ กกรณี ที่มิไดเกิดจากความประมาทของทางมหาวิทยาลัย ขาพเจาจะไม
เรียกรอง/ฟองรองเอาความผิดหรือใหมหาวิทยาลัยชดใชคาเสียหาย
4. ขาพเจายินดีรับชดใชหนี้สินกรณีที่นิสิตไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือความเสียหายทางทรัพยสินอันเกิดจากการที่นิสิต
ในปกครองของขาพเจาอาจจะกระทําขึ้นโดยเจตนาหรือไมก็ตาม
5. ขาพเจายอมรับเงื่อนไขวาการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ สถาบันคูสัญญาตางประเทศ อาจจะถูกยกเลิก
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปน ออนไลน ขึ้นอยูกับสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และนโยบายดานการปองกันการแพรของโรคระบาดและสุขอนามัยของมหาวิทยาลัยเจาภาพ
6. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพิจารณาแลวเห็นวา นิสิตในปกครองของขาพเจาประพฤติไมเหมาะสมจนอาจ
ทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงขาพเจายินยอมใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาระงับการเดินทางและสงตัวกลับ
โดยไมเรียกรองใหมหาวิทยาลัยชดใชคาใชจายที่ขาพเจาไดจายไปแลวทั้งสิ้น
ในกรณี ที่มหาวิ ทยาลั ย ตรวจสอบพบว า ข อ มู ล ใดที่ แจ ง มาในการสมั ค รนี้ ไมตรงกับ ความเป น จริ ง ขาพเจายิน ยอมให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาตัดสิทธิในการสมัครเขารวมโครงการฯ ของนิสิตโดยไมมีเงื่อนไข
ลงชื่อ ............................................................ ผูปกครอง โดยชอบธรรม และใหความยินยอม
(...............................................................)
วันที่..............เดือน....................พ.ศ................
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ใบรับรองการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันคูสัญญาตางประเทศจากอาจารยทปี่ รึกษา
ขาพเจา.......................................................................................................................................................................
สังกัดคณะ.................................................... โทรศัพท..................................................อีเมล..................................................
เปนอาจารยที่ปรึกษาของ นาย/นางสาว...................................................................................................................................
นิสิตคณะ......................................................................... ไดรับทราบและไดใหความเห็นชอบการสมัครเขารวมโครงการนิสิต
แลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ (ชื่อสถาบันเจาภาพ)..........................................................................................
ประเทศ................................... ระหวางเดือน............................พ.ศ. ............... ถึง เดือน ..............................พ.ศ. ................
และมีความเห็นวานิสิตในที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขารวมโครงการฯ รวมทั้งไดรับทราบและเห็นชอบกับแผนการ
ศึกษาแลกเปลี่ยนของนิสิต ภายใตสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
นิสิต ณ สถาบันคูสัญญาตางประเทศ อาจจะถูกยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนออนไลน ทั้งนี้ หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการฯ นิสิตในที่ปรึกษาจะตองกลับมาศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ความเห็นอื่นๆ (ถามี).............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(
)
วันที่..............เดือน....................พ.ศ................

