
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 

มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 ---------------------------------- 

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา        
ในต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา ระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   

เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก ดังนี้   

1. สถาบันการศึกษาที่คณะฯ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
1.1 School of Global Humanities and Social Sciences, Nagasaki 

University ประเทศญี่ปุ่น 
1.2 Department of Communication Studies, Tzu Chi University, 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
1.3 Faculty of Global and Media Studies, University of Nagasaki 

ประเทศญี่ปุ่น 
1.4 School of Informatics/Graduate School of Informatics, Nagoya 

University ประเทศญี่ปุ่น 
1.5 Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada 

ประเทศอินโดนีเซีย 
2. คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 เป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ประเภทเรียนเต็มเวลา) 
ระดับปริญญาตรี  และมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผ่านเกณฑ์ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
2.3 มีใบรายงานผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่คณะวารสารศาสตร์ฯ 

ก าหนด และ/มีเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโครงการตามระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ 
2.4 มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
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3. เงื่อนไขการสมัคร

3.1 ได้รับความยินยอมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะวารสารศาสตร์ฯ ก าหนด 

3.2 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับแผนการเรียนและการ         
เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 

3.3 ก าหนดให้ผู้ยื่นใบสมัครฯ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยหรือโครงการอ่ืนใดของกองวิเทศสัมพันธ์จนกว่าการพิจารณาใบสมัครนี้ได้รับการ
พิจารณาว่าสิ้นสุดลงแล้วโดยคณะ 

3.4 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะแล้ว หากสละสิทธิ์ในภายหลังโดยไม่มี
เหตุอันควรจะไม่มีสิทธิ์สมัครแข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนอ่ืน ๆ อีก 

3.5 ก าหนดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย/คณะต้นสังกัด 

3.6 เมื่อสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วนักศึกษาจะต้องเทียบโอนรายวิชา
และหน่วยกิตตามระเบียบของคณะก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อนึ่ง ระเบียบของ
ส านักงานทะเบียนนักศึกษาระบุว่าหากนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศไม่เทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัย ส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะบันทึกสถานภาพนักศึกษาลงในรายงานผล
การศึกษาจาก Study Abroad in Exchange Program เป็นค าว่า Leave 

3.7 ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนสูงสุดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา นักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกต้องเริ่มต้นการศึกษาตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

3.8 หากเลือกระยะเวลาการศึกษาแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขยายระยะเวลาต่อได้ 
3.9 นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก่อนเดินทาง โดยให้

ครอบคลุมระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ และตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาก าหนด 
3.10 คณะวารสารศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน

ฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข/ขั้นตอนที่ระบุไว้ 
3.11 คณะวารสารศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครตาม

ความเหมาะสมและให้คงมาตรฐานทางวิชาการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

3.12 หลังจากกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการเข้า
ร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้กับคณะภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการฯ 

4. สถานภาพของนักศึกษา
4.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะวารสารศาสตร์ฯ 

ได้รับสิทธิ์ในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในต่างประเทศในอัตราที่ก าหนดของคณะ ตามประกาศเรื่อง
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

4.2 เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยไม่รับปริญญา (Full-
time non-degree student) 
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5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

5.1 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่องก าหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ระบุในสัญญาแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) 
5.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะวารสารศาสตร์ฯ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ทั้งนี้ หากนักศึกษามิได้ช าระตามเวลาที่ก าหนด ให้คณะยกเลิกสถานะการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้ถือตามประกาศของคณะล่าสุด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

6. การพิจารณาคัดเลือก
6.1 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นผู้

พิจารณาตัดสินและผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
6.2 การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบ

สัมภาษณ์ 
6.3 เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 

- ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
- เจตคติ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ โดยเน้นการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- ทักษะการแสดงออก การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
- ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

6.4 การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน       
ในต่างประเทศเป็นการคัดเลือกนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ให้เป็นตัวแทนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่การพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึ กษาใน
ฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศและให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็น
ที่สิ้นสุด 

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมแผนการศึกษา (Study Plan) 
7.2 ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง (Transcript) ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 
7.3 ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัยคู่สัญญาหรือคณะวารสารศาสตร์ฯ และ/หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครก าลังอยู่ในระหว่างการ
รอผลการทดสอบ และต้องน าผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการภายในวันสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่า
ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

7.4 แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
7.5 แบบฟอร์มค ารับรองของผู้ปกครอง 
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7.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน พ้ืนสีขาวหรือ

ฟ้าไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า) ติดในใบสมัคร 
7.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
7.8 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
7.9 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 
7.10 กรุณาเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ 

8. วิธีการสมัคร
8.1 รับแบบฟอร์มใบสมัคร ติดต่อ jcstudentexchange@gmail.com 
8.2 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ได้ทีห่้องโครงการ B.J.M. 

9. ก าหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก
9.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566  
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที ่3 กุมภาพันธ์ 2566 
9.3 ก าหนดสอบคัดเลือก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 

ทั้งนี้  การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศและแนวทางของคณะทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่างๆ 
ของรัฐ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่      มกราคม พ.ศ. 2566 

(รองศาสตราจารย์กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์) 
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
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(เอกสารแนบ) 
รายละเอียดประกอบการสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา 2566 

ล าดับ ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศ จ านวนรับ ระดับผลการเรยีน 

(GPA) ไม่น้อยกว่า

หรือเทียบเท่า 

นักศึกษา

ชั้นป ี

เง่ือนไขขั้นต่ าเฉพาะคะแนนภาษาอังกฤษ หมายเหตุ เว็บไซต์ 

TOEFL IELTS TOEIC 

1 
Faculty of Global and Media 
Studies, University of Nagasaki 

ญี่ปุ่น  5 คน/ปี

การศึกษา 
2.75 2 ขึ้นไป ITP 500 6.0   https://sun.ac.jp/e/exchange/ 

2 
Department of 
Communication Studies, Tzu 
Chi University 

ไต้หวัน  2 คน/ปี

การศึกษา 

2.75 2 ขึ้นไป iBT 61 5.0  TU-GET 450 http://tcueng.tcu.edu.tw/acad

emics/ 

3 School of Global Humanities 
and Social Sciences, Nagasaki 
University 

ญี่ปุ่น  5 คน/ปี

การศึกษา 
2.75 2 ขึ้นไป PBT 

550/iBT 79 

6.0  CEFR B2 

JLPT-N2 (ส าหรับลงเรียน

วิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น) 

https://www.liaison.nagasaki-

u.ac.jp/en/?page_id=172 

4 School of 
Informatics/Graduate School 
of Informatics, Nagoya 
University 

ญี่ปุ่น 2 คน/ปี

การศึกษา 

3.00 2 ขึ้นไป iBT 79 6.0 780 
CEFR B2/CET-6 485 

JLPT-N1 หรือเทียบเท่า 

(ส าหรับลงเรียนวิชาทีส่อน

เป็นภาษาญี่ปุ่น) 

https://en.nagoya-u.ac.jp/ 

 

5 Faculty of Social and Political 
Sciences, Universitas Gadjah 
Mada 

อินโดนีเซีย 5 คน/ปี

การศึกษา 

2.75 2 ขึ้นไป PBT 550 

/iBT 70 

5.5   https://www.ugm.ac.id/en 

 

https://sun.ac.jp/e/exchange/
http://tcueng.tcu.edu.tw/academics/
http://tcueng.tcu.edu.tw/academics/
https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=172
https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=172
https://en.nagoya-u.ac.jp/
https://www.ugm.ac.id/en
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลยัคู่สัญญาในต่างประเทศ 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจ าปีการศึกษา 2566 

 ตามที ่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2566 เพื่อไปศึกษาระยะสั้น
เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษาแล้ว นั้น 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง)                     มีความประสงค์สมัคร
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าเองที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ โดยได้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้อย่างครบถ้ วน และยินยอมให้คณะฯ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังนี ้

ส่วนที่ 1  ประวัติและรายละเอียด (ผู้สมัคร) 
 

1.1  ช่ือ-นามสกุล        
   Name-Surname  
   ช่ือเล่น            เพศ   ชาย      หญงิ 
  วัน/เดือน/ปีเกิด อาย ุ ปี เดือน วัน    
   คณะ             
   ประเภทโครงการ     ภาคปกต ิ        ภาคพิเศษ         อื่นๆ 
       ช่ือโครงการ 
       ระดับการศึกษา     ปริญญาตรี        ปริญญาโท      อื่นๆ (ระบุ) 
      นักศึกษาช้ันปีท่ี   เลขประจ าตัว    คะแนนเฉลีย่สะสม 
  วิชาเอก         วิชาโท 
      จ านวนหน่วยกิตสะสม ณ ปัจจุบัน                     จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดเมื่อส าเรจ็การศึกษา 
      จ านวนหน่วยกิตท่ีคาดว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนต่อที่มธ.หลังการเขา้ร่วมโครงการ 
      (คาดว่า) ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา                       (นับรวมเวลาไปแลกเปลี่ยนด้วย) 
1.2  ที่อยู่ 
      โทรศัพท์ (บ้าน)       โทรสาร 
  มือถือ        E-mail 
      ช่ือ-นามสกุลของบิดา 
  อาชีพ (โปรดระบรุายละเอียด)            โทรศัพท์ 
      ช่ือ-นามสกุลของมารดา 
  อาชีพ (โปรดระบรุายละเอียด)            โทรศัพท์  
1.3   ในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ บุคคลที่สนับสนุนด้านการเงินในระหว่างการศึกษาอยู่ในต่างประเทศ    
       (ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา/ มารดา) ช่ือ-นามสกุลของผู้ปกครอง 
  ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 
  อาชีพ (โปรดระบรุายละเอียด)                                                           โทรศัพท ์
 

รปูถ่าย 
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1.4   ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
    ภาษาอังกฤษ [  TOEFL/   IELTS/   TOEIC คะแนนรวม                        ]    
  (Writing         Reading           Listening  Speaking  ) 

   ภาษาอื่น ๆ          ระดับ  คะแนน 
 (Writing         Reading           Listening  Speaking  ) 

ข้อค าถามที่ 1.5-1.7 สามารถเขียนเพิ่มเตมิเป็นเอกสารประกอบได้ 
1.5  ความสามารถพิเศษ  (สามารถน าเสนอความสามารถให้กรรมการรับชมได้หรือไม่   ได้  ไมไ่ด)้ 
  เล่นดนตร ี       ฟ้อนร า          ขับร้อง      กีฬา   
  ศิลปะประดิษฐ์        ศิลปะป้องกันตัว      อื่นๆ ระบ ุ
1.6   ผลงานดเีด่น/ สร้างสรรค์/ รางวัลที่ได้รับ เรื่องเรียนหรือการท ากิจกรรมที่เคยปฏิบตัิหรือก าลังปฏิบัติ 
          1.6.1 
          1.6.2  
1.7   ทุนการศึกษาและฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ  
          ช่ือทุน/หรือโครงการ 
 ประเทศ                     ระยะเวลา (เดือน/ปี)     
1.8   การเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม/คณะ/มหาวิทยาลัย 
 1.8.1 
 1.8.2 
1.9   ข้าพเจ้า  ยอมรับเงื่อนไขว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ กับทางคณะฯ ต้องไม่อยู่ในระหว่างการ
สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการอื่นใดของ กองวิ เทศสัมพันธ์และในระดับคณะจนกระทั่ง 
ใบสมัครนีไ้ด้รับการพิจารณาว่าเป็นท่ีสิ้นสุดแล้วโดยคณะฯ 
1.10 ข้าพเจ้า  ยอมรับเง่ือนไขว่าในระหว่างที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนจะทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นหลัก โดยจะไม่ท ากิจกรรม
หรือท างานพิเศษที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาและผลการเรียน 
1.11  ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ท าการสืบค้นข้อมูลในส่วนที่เป็นด้านวิชาการ การใช้ชีวิตในต่างประเทศและเงื่อนไขการ
เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้ปรึกษากับคณะต้นสังกัด อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ปกครองแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดและเห็นชอบด้วยทุกประการ และเมื่อศึกษาครบ
ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้ว ข้าพเจ้าจะกลับมาเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบของคณะต้นสังกัดและศึกษาต่อ 
ทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบการศึกษา 
1.12 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะติดตามข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย
คู่สัญญา และ/มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เรื่องแนวทางการปฏิบัติภายในสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.12  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริ งทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดต่างๆทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบในภายหลัง
ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการสมัครและเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยไม่มี เง่ือนไข และ
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 
 

  ลงช่ือ             ผู้สมัคร 
                                                                   (             ) 
                                                              วันท่ี          เดือน     พ.ศ. 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดการสมัคร 
2.1  ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว/ นาง) 

ประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นนักศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  (ระบุช่ือมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาที่สมัคร)        
ประเทศ                 หลักสูตรทีต่้องการไปศึกษา 

 

2.2  ระยะเวลาที่ประสงค์จะลงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (โดยประมาณ) 
 1 ภาคการศึกษา    2 ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา)   
โดยขอเริม่ศึกษาในภาค  ภาค Fall       ภาค Spring 

2.3   ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่ามหาวิทยาลยัคู่สญัญามีสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าในการรับเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
       แลกเปลี่ยน ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจของคณะฯ 
   ยอมรับ    
                ไม่ยอมรับ 
 
ส่วนที่ 4  แผนการศึกษา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) 
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 the Faculty of Journalism and Mass 
Communication, 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 5  การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตแบบ 2 ภาคการศึกษา 
ให้นักศึกษาระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลยัคูส่ัญญาในภาคการศึกษาที่เลือกสมคัรตามข้อ 2.2 
ช่ือ-นามสกุล       รหัสนักศึกษา  

 มหาวิทยาลยั/วิทยาเขตที่จะไปศึกษาแลกเปลีย่น                           
ภาคการศึกษาที่ 1    ตั้งแต่ เดือน   พ.ศ.                ถึงเดือน           พ.ศ.          

 

ภาคการศึกษาที ่2    ตั้งแต่ เดือน   พ.ศ.                ถึงเดือน           พ.ศ.          

หมายเหตุ :  กรณีที่จ านวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคูส่ัญญาในแต่ละภาคมมีากกว่าจ านวนช่องที่
ก าหนด นักศึกษาสามารถท าเป็นเอกสารแนบตา่งหากได้ 

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษากรอก  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาไม่ได้อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนในระดับคณะและคณะยินยอม
ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 
 คณะได้ตรวจสอบข้อมูลดังท่ีได้ปรากฏในใบสมัครของนักศึกษาผู้น้ีว่าถูกต้องและเป็นจริง  
 คณะได้รับทราบและเห็นชอบแผนการศึกษาและการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาดังท่ีปรากฏในตารางข้างบนน้ี  
 
     ลงชื่อ 
          (             ) 
   ต าแหน่ง 
                                                              วันท่ี          เดือน     พ.ศ. 

    โทรศัพท์        E-mail 
 
 

Host University Home University 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 

    
    

    
    

    
    

Host University Home University 
รหัสวิชา ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
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หมายเหตุ :  
1. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชนและรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ในกรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา กรณุาเพิ่มเติมเอกสารที่

เช่ือถือได้ว่าผู้ปกครองให้การอุปการะนกัศึกษามาโดยตลอด 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) 
อยู่บ้านเลขที่     ซอย       ถนน 
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต 
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์บ้าน 
อาชีพ      ต าแหน่ง 
ช่ือสถานท่ีท างาน              โทรศัพท์ท่ีท างาน 
เกี่ยวข้องเป็น     ของ (ช่ือนักศึกษา) 
และเป็นผู้ปกครองและให้ความอปุการะแก่นักศึกษามาตั้งแต ่
อนุญาตและ ยินยอมให้ (ช่ือนักศึกษา)                                       สมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้ามีความพร้อมทางด้านการเงินและยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
(ช่ือนักศึกษา)           ในการไปศึกษาต่างประเทศภายใต้
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยในการไปศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการนักศึกษา
แลกเปลี่ยนของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี ้
1. นักศึกษาผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ เพยีงพอท่ีจะไปศึกษายังต่างประเทศได้ 
2. ข้าพเจ้าเห็นชอบในแผนการศึกษาท่ีนักศึกษาตั้งใจท่ีจะเรียนในมหาวิทยาลัยคูส่ัญญา 
3. ข้าพเจ้ายอมรับในเง่ือนไข หากมหาวิทยาลยัคู่สญัญาพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาแล้ว ไม่สามารถรับเข้า

ศึกษาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในได ้
4. นักศึกษาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนยีมการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลยัคู่สญัญา(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด 
และข้าพเจ้าอยู่ในสถานะที่สนบัสนุนทางด้านการเงินได้ทั้งหมด 

5. ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขท่ีว่านักศึกษาจะต้องเคารพปฏิบัตติามกฏระเบียบและไม่กระท าการฝ่าฝืนกฏระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยัคู่สญัญา หากพบว่ามคีวามประพฤติอันเป็นการไม่เคารพ
ปฏิบัติตามกฏระเบยีบและกระท าการฝ่าฝืนกฏระเบยีบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลยั
คู่สัญญา ข้าพเจ้ามีความยินดีให้นักศึกษาถูกตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและยินยอมให้
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยคูส่ัญญาพิจารณาลงโทษตามที่เห็นสมควร 

6. ในกรณีที่นักศึกษาไมส่ามารถเขา้ร่วมโครงการฯ ได้ตามระยะที่แจง้ไปยังมหาวิทยาลัยคู่สญัญา ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรส์งวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าธรรมเนยีมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ ของนักศึกษาด้วย 

7. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดที่แจ้งมาในใบสมคัรนี้ ไมต่รงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรต์ัดสทิธ์ิในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีเงื่อนไข 

              ลายมือช่ือผู้ปกครอง 
          (                ) 
                                           วันท่ี         เดือน                     พ.ศ. 
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ใบรับรองการสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
  ข้าพเจ้า  
คณะ              โทรศัพท์           E-mail 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ (นาย/ นางสาว/ นาง) 
นักศึกษาคณะ                    ได้รับทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีความเห็นว่านักศึกษาในที่ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเข้า
ร่วมโครงการฯ และได้ให้ความเห็นชอบในการสมัครและเห็นชอบกับแผนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้น าวิชาที่เรียน ณ 
มหาวิทยาลัยคู่สัญญากลับมาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบต่อไป 

ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
                                                                                      
 
 

 ลงช่ือ 
       (             ) 

             วันที่          เดือน   พ.ศ. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


