
ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 

มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 ---------------------------------- 

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา        
ในต่างประเทศ  ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา 
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา  เริ่มตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ 2566 วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   

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 ประเทศ

ญี่ปุ่น 
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 

3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1 ได้รับความยินยอมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะวารสารศาสตร์ฯ ก าหนด 
    3.2 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับแผนการเรียนและการเทียบ        

โอนรายวิชาและหน่วยกิต 
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   3.3 ก าหนดให้ผู้ยื่นใบสมัครฯ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ของมหาวิทยาลัยหรือโครงการอ่ืนใดของกองวิเทศสัมพันธ์จนกว่าการพิจารณาใบสมัครนี้ได้รับการพิจารณา
ว่าสิ้นสุดลงแล้วโดยคณะ 

   3.4 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะแล้ว หากสละสิทธิ์ในภายหลังโดยไม่มีเหตุ       
อันควรจะไม่มีสิทธิ์สมัครแข่งขันโครงการแลกเปลี่ยนอ่ืน ๆ อีก 

   3.5 ก าหนดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย/คณะต้นสังกัด 

   3.6 เมื่อสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนแล้วนักศึกษาจะต้องเทียบโอนรายวิชาและ
หน่วยกิตตามระเบียบของคณะก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อนึ่ง ระเบียบของส านั กงาน
ทะเบียนนักศึกษาระบุว่าหากนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศไม่เที ยบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  
กลับมายังมหาวิทยาลัย ส านักงานทะเบียนนักศึกษาจะบันทึกสถานภาพนักศึกษาลงในรายงานผลการศึกษา
จาก Study Abroad in Exchange Program เป็นค าว่า Leave 

   3.7 ระยะเวลาการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนสูงสุดไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกต้องเริ่มต้นการศึกษาตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

   3.8 หากเลือกระยะเวลาการศึกษาแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขยายระยะเวลาต่อได้ 
   3.9 นักศึกษาแลกเปลี่ยนต้องท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก่อนเดินทาง โดยให้

ครอบคลุมระยะเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ และตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาก าหนด 
   3.10 คณะวารสารศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในฐานะ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข/ข้ันตอนที่ระบุไว้ 
   3.11 คณะวารสารศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการก าหนดเงื่อนไขในการรับสมัครตามความ

เหมาะสมและให้คงมาตรฐานทางวิชาการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

   3.12 หลักจากกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการเข้าร่วม
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้กับคณะภายใน 30 วัน หลักจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการฯ 

4. สถานภาพของนักศึกษา
4.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะวารสารศาสตร์ฯ

ได้รับสิทธิ์ในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในต่างประเทศในอัตราที่ก าหนดของคณะ ตามประกาศเรื่อง
ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

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

5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ
5.1 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่องก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
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    5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีระบุในสัญญาแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) 
    5.3 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะวารสารศาสตร์ฯ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ทั้งนี้ หากนักศึกษามิได้ช าระตามเวลาที่ก าหนด ให้คณะยกเลิกสถานะการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

    หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้ถือตามประกาศของคณะล่าสุด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

6. การพิจารณาคัดเลือก
6.1 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา

ตัดสินและผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
    6.2 การพิจารณาแบ่งออกเป็นการพิจารณาเอกสารที่ผู้สมัครยื่น และการสอบสัมภาษณ์ 
    6.3 เกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 

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

   6.4 การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน       
ในต่างประเทศเป็นการคัดเลือกนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ ให้เป็นตัวแทนสมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่การพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
ฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศและให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็น
ที่สิ้นสุด 

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมแผนการศึกษา (Study Plan)
7.2 ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง (Transcript) ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ยื่น

ใบสมัคร 
    7.3 Statement of Purpose 
    7.4 ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย

คู่สัญญาหรือคณะวารสารศาสตร์ฯ และ/หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครก าลังอยู่ในระหว่างการรอผลการ
ทดสอบ และต้องน าผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการภายในวันสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะถือว่าขาด
คุณสมบัติ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์ 

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

ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า) ติดในใบสมัคร 
    7.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
    7.9 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
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    7.10 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือทะเบียนบ้านของ

ผู้ปกครอง 
 7.11 กรุณาเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ 

8. วิธีการสมัคร
8.1 รับแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที ่jcstudentexchange@gmail.com
8.2 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ได้ที่ jcstudentexchange@gmail.com

9. ก าหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก
9.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2565
9.3 ก าหนดสอบคัดเลือก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้  การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศและแนวทางของคณะทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่      ตลุาคม พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์กัลยกร  วรกุลลัฎฐานีย์) 
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
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(เอกสารแนบ) 
รายละเอียดประกอบการสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับ ชื่อมหาวิทยาลัย จ านวนรับ

สมัคร 

ระดับผล

การเรียน 

(GPA) ไม่

น้อยกว่า

หรือ

เทียบเท่า 

นกัศึกษา

ชั้นป ี

เง่ือนไขขั้นต่ าเฉพาะคะแนน

ภาษาอังกฤษ 

หมายเหตุ 

TOEFL IELTS TOEIC 

1 
Faculty of Global 
and Media Studies, 
University of 
Nagasaki 

 5 คน/

ภาค

การศึกษา 

2.75 2 ขึ้นไป ITP 500 6.0   

2 
Department of 
Communication 
Studies, Tzu Chi 
University 

 2 คน/

ภาค

การศึกษา 

2.75 2 ขึ้นไป iBT 61 5.0  TU-GET 450 

3 School of Global 
Humanities and 
Social Sciences, 
Nagasaki University 

 5 คน/

ภาค

การศึกษา 

2.75 2 ขึ้นไป PBT 

550/iBT 

79 

6.0  CEFR B2 

JLPT-N2 (ส าหรับลงเรียน

วิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น) 

 


