ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
กับมหาวิ ทยาลัยคู่สญ
ั ญา
******************

ตามทีค่ ณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กบั มหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา ประจําปี การศึกษา
เพื่อไปศึกษาระยะสัน้ 1 ภาคการศึกษา แล้วนัน้
ข้าพเจ้า (นาย/ นางสาว)
มีความประสงค์สมัครแข่งขันเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาประเทศ (เลือกได้พยี ง 1 ประเทศเท่านัน้ )
 1. Faculty of Arts & Social Sciences, University of Malaya ประเทศมาเลเซีย
 2. Faculty of Global Communication, University of Nagasaki ประเทศญีป่ ่ นุ
 3. Department of Culture and Media Education, Ludwigsburg University, Germany ประเทศเยอรมันนี
 4. Incheon National University สาธารณรัฐเกาหลี

รูปถ่าย

 5. National Chengchi University ประเทศไต้หวัน

พร้อมกันนี้ขา้ พเจ้าได้แจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าเองที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ โดยได้กรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้อย่างครบถ้วน และยินยอมให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
คณะ
วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประวัติและรายละเอียด (ผูส้ มัคร)
1.1 ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
ชื่อเล่น
วัน/ เดือน/ ปี เกิด
อายุ
ปี
คณะ
ประเภทโครงการ  ภาคปกติ
ชื่อโครงการ

เพศ
เดือน
 ภาคพิเศษ
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 ชาย
วัน

 อื่นๆ

 หญิง

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
เลขประจําตัว
คะแนนเฉลีย่ สะสม
วิชาเอก
วิชาโท
จํานวนหน่วยกิตสะสม ณ ปั จจุบนั
จํานวนหน่วยกิตทีก่ าํ หนดเมื่อสําเร็จการศึกษา
จํานวนหน่วยกิตทีค่ าดว่าต้องมาลงทะเบียนเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.หลังการเข้าร่วมโครงการ
(คาดว่า) สําเร็จการศึกษาปี การศึกษา
(นับรวมเวลาไปแลกเปลีย่ นด้วย)
1.2 ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์ (บ้าน)
โทรสาร
มือถือ
E-mail
ชื่อ-นามสกุลของบิดา
อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)
ชื่อ-นามสกุลของมารดา
อาชีพ (โปรดระบุรายละเอียด)
1.3 ในกรณี ท่ีไ ด้ร ับ การคัด เลือ กเข้า ร่ ว มโครงการฯ บุ ค คลที่ส นั บ สนุ น ด้า นการเงิน ในระหว่ า งการศึก ษาอยู่ ใ น
ต่างประเทศคือ (ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองมิใช่บดิ า/ มารดา)
กรุณาให้เหตุผลประกอบ
1.4 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
 ภาษาอังกฤษ
 TOEFL คะแนนรวม
(Writing
Reading
Listening
Speaking
)
 IELTS คะแนนรวม
(Writing
Reading
Listening
Speaking
)
 TU-GET คะแนนรวม
(Writing
Reading
Listening
Speaking
)
 ภาษาญีป่ ่ นุ ระดับ ระดับ
คะแนน
 ภาษาอื่นๆ (โปรดระบุ)
คะแนน
1.5 ความสามารถพิเศษ (ในกรณีทต่ี อ้ งการเขียนเพิม่ เติมให้เขียนในกระดาษอื่นได้)
 เล่นดนตรี
 ฟ้ อนรํา
 ขับร้อง
 กีฬา
 ศิลปะประดิษฐ์
 ศิลปะป้ องกันตัว
 อื่นๆ ระบุ
ข้อคําถามที่ 1.6-1.7 สามารถเขียนเพิม่ เติมเป็ นเอกสารประกอบได้
1.6 ผลงานดีเด่น/ สร้างสรรค์/ รางวัลทีไ่ ด้รบั เรื่องเรียนหรือการทํากิจกรรมทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือกําลังปฏิบตั ิ
1.6.1
1.6.2
1.7 ทุนการศึกษาและฝึกอบรมหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ
1.7.1 ชื่อทุน/หรือโครงการ
ประเทศ
ระยะเวลา (เดือน/ ปี )
ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การทํากิ จกรรม
2.1 กิจกรรมของคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทเ่ี คยเข้าร่วม
1) ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์กจิ กรรม
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2) ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์กจิ กรรม
3) ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์กจิ กรรม

ระยะเวลา
ระยะเวลา

2.2 กิจกรรมเพื่อสังคม นอกเหนือจากกิจกรรมภายในคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทีเ่ คยเข้าร่วม
1) ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์กจิ กรรม
หน่วยงานทีจ่ ดั
2) ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์กจิ กรรม
หน่วยงานทีจ่ ดั
3) ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์กจิ กรรม
หน่วยงานทีจ่ ดั
หมายเหตุ : ในกรณีทผ่ี สู้ มัครเคยร่วมกิจกรรมมากกว่านี้สามารถเขียนเพิม่ เติมเป็ นเอกสารประกอบได้
ส่วนที่ 3 เงื่อนไขและข้อกําหนด
3.1 ผู้ส มัค ร  ยอมรับ เงื่อ นไขว่ า การรับ สมัค รเข้า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ย นฯ กับ ทางคณะวารสารศาสตร์แ ละ
สื่อ สารมวลชน ต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการสมัค รเข้า ร่ ว มโครงการนั ก ศึก ษาแลกเปลี่ย นโครงการอื่น ใดของ
มหาวิท ยาลัย จนกระทัง่ ใบสมัค รได้ร ับ การพิจ ารณาว่ า เป็ น ที่ส้ิน สุ ด แล้ว โดยคณะกรรมการวิเ ทศสัม พัน ธ์
คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน คัดเลือกผูไ้ ด้รบั ทุนจากต่างประเทศฯ
3.2 ข้าพเจ้า  ยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ทําการสืบค้นข้อมูลในส่วนที่เป็ นด้านวิชาการ การใช้ชวี ติ ในต่างประเทศและ
เงื่อ นไขการเป็ น นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่กํา หนดโดยมหาวิทยาลัย คู่ส ญ
ั ญาเรีย บร้อยแล้ว อีก ทัง้ ได้ปรึกษากับ
อาจารย์ทป่ี รึกษาและผูป้ กครองแล้วเช่นกัน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ารับทราบถึงข้อมูลที่ได้มาทัง้ หมดและเห็นชอบด้วยทุก
ประการ
3.3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนัน้ เป็ นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าได้รบั คัดเลือกเป็ นนักศึกษา
แลกเปลีย่ นข้าพเจ้ายินดีและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามประกาศและข้อกําหนดต่างๆทุกประการ หากมีการตรวจสอบ
พบในภายหลังว่ามีขอ้ ความที่ไม่เป็ นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตดั สิทธิในการสมั
ครและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
์
นักศึกษาโดยไม่มเี งื่อนไข และยินยอมให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พจิ ารณาลงโทษตามทีเ่ ห็นสมควร

ลงชื่อ

(
วันที่

3

เดือน

พ.ศ.

ผูส้ มัคร
)

ส่วนที่ 4 การเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิ ต
ให้นกั ศึกษาระบุรายวิชาทีต่ อ้ งการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาในภาคการศึกษาทีเ่ ลือกสมัครตามข้อ 2.1
• มหาวิทยาลัย
ประเทศ
ปี พ.ศ.
ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต่เดือน
ถึงเดือน
Host University
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต่เดือน
รหัสวิชา

หมายเหตุ :

Home University
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ถึงเดือน

ปี พ.ศ.

Host University
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

Home University
ชื่อวิชา

1. กรณีทจ่ี าํ นวนวิชาทีต่ อ้ งการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาในแต่ละภาคมีมากกว่าจํานวนช่องทีก่ าํ หนด นักศึกษาสามารถทําเป็ นเอกสารแนบต่างหากได้
2. กรณีทน่ี กั ศึกษาเลือกไปมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญาทีเ่ ลือกได้มากกว่า 1 แห่ง นักศึกษาสามารถทําสําเนาเอกสารฉบับนี้ (ส่วนที่ 4) แล้วกรอกข้อมูลให้ครบทุกแห่งได้
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ส่วนที่ 5 แผนการศึกษา (เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ)
Please write a brief statement (approx 300 – 500 words) in separate paper describing your background,
study plan and courses which you would like to study and future plan after you complete your exchange
study. As a prospective exchange student, you should address how you will represent Thammasat University
while studying abroad. You should also describe how your study abroad experience can contribute to the
improvement of the society.
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คํารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)
อยู่บา้ นเลขที่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บา้ น
อาชีพ
ตําแหน่ง
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน
โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน
เกีย่ วข้องเป็ น
ของ (ชื่อนักศึกษา)
และเป็ นผูป้ กครองและให้ความอุปการะแก่นกั ศึกษามาตัง้ แต่
อนุญาตและ ยินยอมให้ (ชื่อนักศึกษา)
สมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึก ษาคณะวารสารศาสตร์แ ละสื่อ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้ามีความพร้อ ม
ทางด้านการเงินและยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ(ชื่อนักศึกษา)
ในการไปศึก ษาต่ า งประเทศภายใต้ โ ครงการแลกเปลี่ย นนั ก ศึก ษาตามประกาศของทาง
มหาวิท ยาลัย ในการไปศึก ษาต่ า งประเทศภายใต้โ ครงการแลกเปลี่ย นนั ก ศึก ษาของคณะวารสารศาสตร์แ ละ
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้าพเจ้าขอยืนยัน ดังนี้
1. นักศึกษาผูส้ มัครเป็ นผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพแข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ เพียงพอทีจ่ ะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
2. ข้าพเจ้าเห็นชอบในแผนการศึกษาทีน่ กั ศึกษาตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนในมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา
3. นักศึกษาได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการอย่างละเอียด และข้าพเจ้าอยูใ่ น
สถานะทีส่ นับสนุนทางด้านการเงินได้โดยตลอด
4. ในกรณีทน่ี กั ศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามระยะเวลาทีแ่ จ้งไปยังมหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญา ข้าพเจ้า
ยินยอมให้คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทัง้ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ อันที่
เกิดขึน้ จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นฯ ของนักศึกษาด้วย
5. ในกรณีทค่ี ณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าข้อมูลใดทีแ่ จ้งมาในสมัครนี้ ไม่
ตรงกับความเป็ นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตดั สิทธิใน
์
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มเี งื่อนไข
ลายมือชื่อผูป้ กครอง
(
วันที่

เดือน

พ.ศ.

)

หมายเหตุ :
1. กรุ ณ าแนบสํ า เนาบัต รประชาชน หรือ สํ า เนาบัต รข้า ราชการ และ/หรือ สํ า เนาทะเบีย นบ้ า นซึ่ง ระบุ
ความสัมพันธ์กบั นักศึกษาและรับรองสําเนาถูกต้อง
2. ในกรณีทผ่ี ปู้ กครองมิใช่บดิ ามารดา กรุณาเพิม่ เติมเอกสารทีเ่ ชื่อถือได้ว่าผูป้ กครองให้การอุปการะนักศึกษา
มาโดยตลอด
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ใบรับรองการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้าพเจ้า

คณะ
โทรศัพท์
เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาของ (นาย/ นางสาว/ นาง)
นักศึกษาคณะ
ได้รบั ทราบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีความเห็นว่านักศึกษาในที่
ปรึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้ให้ความเห็นชอบในการสมัครและเห็นชอบกับ
แผนการศึกษา ซึง่ นักศึกษาจะได้นําวิชาทีเ่ รียน ณ มหาวิทยาลัยคู่สญ
ั ญากลับมาเทียบโอนรายวิชาและหน่ วยกิตตาม
ระเบียบต่อไป
ความเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

พ.ศ.

)

**************************************************************************************************************************
สําหรับเจ้าหน้าที่
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วว่าเอกสารการสมัครของนักศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

)
เดือน
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พ.ศ.

