กระบวนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยคูสญ
ั ญาระดับมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
Procedure for the Outbound Student Exchange Program with CU’s Partner Universities
(University level) Spring Semester, Academic Year 2021
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาระดับมหาวิทยาลัยเปนการดำเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนฯ กับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีสัญญาความรวมมือ
ระดับมหาวิทยาลัยดวย โดยนิสิตสามารถสมัครเขารวมโครงการฯ เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (อางอิง
ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การไปตางประเทศหรือการเขามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย
หรือปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
เมื่อผานการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือขายนานาชาติ และหากไดรับการ
ตอบรับ นิสิตสามารถเขารวมโครงการฯ โดยไดรับยกเวนคาเลาเรียน (Tuition Fee) ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ
ในการนี้ นิสิตตองดำเนินการเทียบรายวิชา ลงทะเบียน ชำระคาเลาเรียนเต็มจำนวนที่จุฬาฯ และทำ
เรื่องขออนุมัติลาไปศึกษาตางสถาบันกอนเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ และตองดำเนินการโอน
หนวยกิตเมื่อเสร็จสิ้นการเขารวมโครงการฯ ทั้งนี้ นิสิตตองรับผิดชอบคาใชจายสวนตัวขณะอยูตางประเทศ
ไดแก ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พัก อาหาร ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง วีซา และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
กระบวนการดำเนินโครงการฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การสมัครเขารวมโครงการฯ
1.1 คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1.1 เปนนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตที่ศึกษาในจุฬาฯ มาแลวอยางนอย 2 ภาคการศึกษา หรือระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไมไดศึกษาอยูชั้นปสุดทาย
1.1.2 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไปสำหรับระดับปริญญาบัณฑิต และ 3.00 ขึ้นไปสำหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.1.3 เปนนิสิตที่ยอมรับเงื่อนไขของสำนักบริหารวิรัชกิจฯ ในการไปแลกเปลี่ยน
1.1.4 มีความรูความสามารถภาษาตางประเทศตามเกณฑที่สำนักบริหารวิรัชกิจฯ และมหาวิทยาลัย
คูสัญญากำหนด เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาที่ใชในการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเขารวมโครงการฯ
1.1.5 มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ
1.1.6 นิสิตตองไดรับการเสนอชื่อจากคณะตนสังกัด และสามารถเลือกมหาวิทยาลัยไดสูงสุด 3 อันดับ
ตามลำดับความเหมาะสม/ความสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ
และจำนวนโควตาของมหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ แตละแหงไดจากระบบการรับสมัคร
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1.2 เอกสารการสมัคร
1.2.1 ใบสมั ค รเข า ร ว มโครงการฯ นิ ส ิ ต สามารถกรอกใบสมั ค รออนไลน ไ ด ท างเว็ บ ไซต
www.mobility.inter.chula.ac.th/ExOutbound/ApplicationForm.aspx
และอัปโหลดเอกสารดังตอไปนี้
1.2.1.1 รูปถายนิสิต (พื้นหลังสีขาว)
1.2.1.2 บันทึกขอความเสนอชื่อนิสิตจากคณะตนสังกัด
1.2.1.3 สำเนาหน าแรกของหนังสือ เดินทาง (Photocopy of the passport) โดยหนั ง สื อ
เดินทางจะตองมีอายุครอบคลุมตลอดชวงระยะเวลาที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยคูสัญญา
1.2.1.4 ระเบียนผลการศึกษาลาสุดที่ออกโดยสำนักงานการทะเบียน (Academic Transcript)
1.2.1.5 Statement of purpose จำนวน 500 คำ 1 หนากระดาษ A4
1.2.1.6 Recommendation Letter (ตามแบบฟอรม) จำนวน 2 ฉบับ โดยอาจารยที่ปรึกษา
ลงนาม 1 ฉบับ และอาจารยประจำภาควิชา หรือนอกภาควิชาลงนาม 1 ฉบับทั้งนี้
จดหมายตองมีลายเซ็นชัดเจน อนุโลมใหเปน E-signature ได
1.2.1.7 ตารางแสดงรายวิชาจากมหาวิทยาลัยที่สนใจไปแลกเปลี่ยนที่สามารถเทียบโอนหนวย
กิตกลับมายังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได (ตามแบบฟอรม) โดยอัปโหลด 1 ตารางตอ
1 มหาวิทยาลัยเปาหมาย
1.2.1.8 แผนการศึกษาในตางประเทศ แผนการปองกันการเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนรับมือกรณีเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งแผนเกี่ยวกับคาใชจายและ
คารักษาพยาบาลขณะรักษาตัวอยู ณ ตางประเทศ (ตามแบบฟอรม)
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตาม ขอ 1.2.16, 1.2.1.7 และ 1.2.1.8 ที่ได
https://www.inter.chula.ac.th/global-academic-affairs/student-mobilityprogram/#tab-outbound
1.2.2 ผลคะแนนการสอบภาษาตางประเทศที่มีคะแนนสูงสุดอยางใดอยางหนึ่ง และมีอายุไมเกิน 2 ป
นับจากวันสอบ ไดแก IELTS ไมนอยกวา 6.5 Overall band หรือ TOEFL iBT ไมนอยกวา 79
หรือคะแนน JLPT และ CEFR เทานั้น นิสิตที่ยื่นคะแนน TOEIC จะตองแนบหลักฐานจาก
มหาวิทยาลัยที่ประสงคจะไปแลกเปลี่ยนที่ระบุวารับพิจารณาคะแนน TOEIC ดวย
1.3 กำหนดการรับสมัครและการประกาศผล
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแตวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. จนถึงวันอังคารที่ 24
สิ ง หาคม 2564 เวลา 12.00 น. และจะประกาศรายชื ่ อ ผู  ผ  า นการคั ด เลื อ กทางเว็ บ ไซต
https://www.inter.chula.ac.th ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
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1.4 ชวงเวลาการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการฯ (Counseling Time)
นิสิตสามารถติดตอเจาหนาที่ สำนักบริหารวิรัชกิจฯ ไดที่อีเมล cuexchange.outbound@gmail.com
2. การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเขารวมโครงการฯ
2.1 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารที่ผูสมัครยื่นจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนเต็ม (50
คะแนน) และคะแนนสอบภาษาตางประเทศ (50 คะแนน) รวมกับคะแนนการสอบสัมภาษณ (ถามี)
2.2 นิ ส ิ ต ที ่ ไ ด ค ะแนนรวมตั ้ ง แต 71 คะแนนขึ ้ น ไป ซึ ่ ง คำนวณจากคะแนนเฉลี ่ ย สะสมและคะแนน
ภาษาตางประเทศ จะไดรับการพิจารณาใหเขารวมโครงการฯ
2.3 ผลการเลือกมหาวิทยาลัยที่ผูสมัครสนใจสมัคร สำนักบริหารวิรัชกิจฯ จะพิจารณาและจัดสรรตาม
จำนวนโควตาที่มีเทานั้นและเรียงจากลำดับคะแนนมากไปนอย
3. การเสนอชื่อนิสิตไปยังมหาวิทยาลัยคูสัญญา
3.1 สำนักบริหารวิรัชกิจฯ เสนอชื่อนิสิตที่ผานการคัดเลือกไปยังมหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ
3.2 สำนักบริหารวิรัชกิจฯ ติดตอนิสิตเพื่อการดำเนินการยื่นเอกสารการสมัครฯ ไปยังมหาวิทยาลัย
คูสัญญาฯ
4. การเตรียมตัวกอนการเดินทาง
4.1 การยื่นขอวีซา
4.1.1 ภายหลังการพิจารณามหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ จะสงเอกสารตอบรับมายังสำนักบริหาร
วิรัชกิจฯ หรืออาจสงตรงไปยังนิสิต (ตามนโยบายของแตละมหาวิทยาลัย)
- ในกรณีที่เอกสารตอบรับสงมายังสำนักบริหารวิรัชกิจฯ สำนักบริหารวิรัชกิจฯ จะติดตอ
นิสิตใหมารับเอกสารขางตน เพื่อนำไปดำเนินการยื่นขอวีซา
- ในกรณีที่นิสิตไดรับเอกสารตอบรับโดยตรง นิสิตตองแจงสำนักบริหารวิรัชกิจฯ ทราบ
กอนนำเอกสารไปดำเนินการยื่นขอวีซา
4.1.2 ในการยื่นขอวีซานิสิตอาจตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติม โปรดศึกษาขอมูลการยื่นขอวีซาของ
แตละประเทศเพิ่มเติม เชน House Registration, Bank Statement หรือ MOU ระหวาง
จุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ เพื่อประกอบการยื่นขอวีซา
4.1.3 นิสิตควรตรวจสอบนโยบาย กฎและสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคระบาดอื่นๆ ณ ประเทศที่ตนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนอยางละเอียดกอนออก
เดินทาง
4.1.4 ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซาแตละประเทศไดที่ https://consular.mfa.go.th/
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4.2 การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อประกันสุขภาพ และประกันการเดินทาง
4.2.1 หลังจากนิสิตไดรับการตอบรับเขาศึกษา สามารถจองตั๋วเครื่องบิน ซื้อประกันการเดินทาง
และประกันสุขภาพได (บางสายการบินอาจใหสวนลดพิเศษสำหรับผูถือวีซานักเรียน นิสิต
ตองศึกษาขอมูลใหครบถวนกอนตัดสินใจ)
4.2.2 ตรวจสอบนโยบายของสายการบินวา ตองเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับโควิด-19 หรือไม
4.2.3 มหาวิท ยาลัยคู สัญญาฯ บางแห ง มี นโยบายในการซื้อประกั นสุข ภาพและประกั นการ
เดินทางที่เฉพาะเจาะจง นิสิตตองศึกษาขอมูลใหครบถวนกอนตัดสินใจ
4.3 การหาที่พกั และ บริการรับ-สงจากสนามบิน
4.3.1 มหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ บางแหงมีนโยบายในการหาที่พักใหนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือจัดให
พักในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัย นิสิตตองศึกษาขอมูลใหครบถวนกอนเดินทาง
4.3.2 มหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ บางแหงมีบริการรับ-สงจากสนามบิน โดยระบุวันที่นักศึกษา
แลกเปลี่ยน ตองเดินทางไปถึงสนามบินในประเทศนั้นๆ นิสิตตองศึกษาขอมูลใหครบถวน
กอนเดินทาง
4.4 การทำเรื่องขอลาไปศึกษาตางสถาบัน และการชำระคาเลาเรียน
4.4.1 นิสิตตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีในการขอลาไปศึกษาตางสถาบัน
4.4.2 นิ ส ิ ต ต อ งจ า ยค า เล า เรี ย นเต็ ม จำนวน ในภาคการศึ ก ษาปลาย ป ก ารศึ ก ษา 2564
ณ สำนักงานการทะเบียนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอนการเดินทางไปแลกเปลี่ยน
5. การดำเนินการรับ Transcript และการโอนหนวยกิต
5.1 หลังเสร็จสิ้นการเขารวมโครงการฯ ประมาณ 3 เดือน มหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ จะสง Transcript
มายังสำนักบริหารวิรัชกิจฯ สำนักบริหารวิรัชกิจฯ จะติดตอใหนิสิตมารับ Transcript
5.2 เมื่อนิสิตไดรับ Transcript ตองติดตอฝายทะเบียนของคณะตนสังกัดเพื่อดำเนินการโอนหนวยกิต
หมายเหตุ
1. สำนักบริหารวิรัชกิจฯ เปนผูประสานงานหลัก (Contact Person) ในการติดตอ/ประสานงานเพื่อ
เสนอชื่อนิสิตเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อาจารย เจาหนาที่คณะ/หลักสูตร หรือนิสิต ไมสามารถติดตอ/ประสานงานกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยตรงได
2. สำนักบริหารวิรัชกิจฯ และคณะกรรมการคัดเลือกผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย
คูสัญญาระดับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เปนผูพิจารณาตัดสินและผลการตัดสินถือเปนที่สิ้นสุด
3. การพิจารณาตอบรับนิสิตเขาศึกษาในฐานะนิสิต/นักศึกษาแลกเปลี่ยน เปนสิทธิของมหาวิทยาลัย
คูสัญญาในตางประเทศ และถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด
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4. ในกรณีที่มีการใหทุนการศึกษา การพิจารณามอบทุนการศึกษาเปนสิทธิการพิจารณาของมหาวิทยาลัย
และ/หรือรัฐบาล และ/หรือเจาของทุนประเทศนั้นๆ
5. หลังจากไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยคูสัญญาฯ แลว นิสิตไมสามารถสละสิทธิ์การเขารวม
โครงการฯ
6. นิสิตตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนครบสองเข็มแลวในวันที่ขออนุมัติ
หรือขออนุญาตโดยวันที่ออกเดินทางจะตองมีระยะเวลาหางจากวันที่ไดรับวัคซีนเข็มที่สองอยางนอย
สิบสี่วัน พรอมทั้งแนบแผนการศึกษาในตางประเทศ แผนการปองกันการเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 แผนรับมือกรณีเปนโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 รวมทั้งแผนเกี่ยวกับคาใชจายและคา
รักษาพยาบาลขณะรักษาตัวอยู ณ ตางประเทศ (อางอิงประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
ไปตางประเทศหรือการเขามาในประเทศเพื่อศึกษา อบรม วิจัย หรือปฏิบัติงานในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
7. หากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หรือออกประกาศฉบับใหมที่
เกี่ยวของ นโยบายการแลกเปลี่ยนนิสิตจะถูกปรับใหสอดคลองกับประกาศ ณ เวลานั้น เพราะฉะนั้น
การที่นิสิตไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตางประเทศไมไดรับรองวานิสิตสามารถเดินทางได ทั้งนี้
พิจารณาหรือการวินิจฉัยของคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 ถือเปนที่สิ้นสุด
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