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ดวยคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสงคจะคัดเลือกนักศึกษาจํานวน 1 คน เพ่ือเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ณ Faculty of Arts and Crafts, Okinawa Prefectural University of Arts ประเทศญี่ปุน ประจํา
ภาคเรียนฤดูใบไมผลิ 2020 

ก. ระยะเวลาในการรวมโครงการแลกเปล่ียน 
 ภาคเรียนฤดูใบไมผล ิระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 18 กันยายน 2563 

ข. คุณสมบัติและเง่ือนไขของผูสมัคร 
1. เปนนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา

ตั้งแตชั้นปท่ี 1 ข้ึนไป
2. มีผลการเรียนสะสมไมนอยกวา 2.50 ในระดับปริญญาตรี
3. มีความสนใจและพรอมท่ีจะไปศึกษาและปฏิบัติงานในสาขาวิชาดังตอไปนี้

3.1 จิตรกรรม 
3.2 ประติมากรรม 
3.3 การศึกษาศิลปะ 
3.4 การออกแบบ 
3.5 งานฝมือ (Craft) 
3.6 การทอ และการยอมผา 
3.7 เซรามิก 

4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดี
5. ไมมีโรคประจําตัว และไมเปนโรครายแรง
6. มีความรับผิดชอบสูง และมีความประพฤติดี เปนผูมีความสนใจ เต็มใจ และพรอมท่ีจะเขารวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนประสบการณกับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเจาภาพ
7. นักศึกษาจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา แตจะตองรับผิดชอบคาใชจายอ่ืน ๆ ระหวางรวม

โครงการ ณ Faculty of Arts and Crafts, Okinawa Prefectural University of Arts ดวยตนเอง
8. นักศึกษาจะตองลาพักการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมระหวางเขารวมโครงการ
9. พรอมท่ีจะใหคําปรึกษาแกนักศึกษาของคณะวิจิตรศิลปท่ีไดรับทุนแลกเปลี่ยนในปตอไป
10. ตองเขียนรายงานผลการแลกเปลี่ยนใหแกคณะวิจิตรศิลป 1 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วันหลังเดินทาง

กลับถึงประเทศไทย ตามแบบฟอรมท่ีคณะกําหนด ประกอบไปดวย
10.1 รายงานรวบรวมภาพถายบรรยากาศบานเมือง  
10.2 งานศิลปะ  
10.3 เนื้อหากระบวนวิชาท่ีไดศึกษาขณะเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 



ค. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในการสมัคร 
   ผูสมัครจะตองนําเอกสาร หลักฐานไปยื่นประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 1. ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลครบถวน (ตามแบบฟอรมของ Okinawa Prefectural University of the Arts  
  1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
  1.2 เรียงความสองเรื่อง 
  1.3 รายชื่อผลงานของตนเอง 10 ผลงาน (list of selected works  
 2. แฟมสะสมผลงาน (Portfolio  
 3. ประวัติสวนตัวยอ (Curriculum Vitae / C.V.   
 4. เอกสารรับรองผลการศึกษาตัวจริง (Transcript  (ภาษาอังกฤษ  
 5. เอกสารรับรองการเปนนักศึกษาตัวจริง (ภาษาอังกฤษ  
 5. Recommendation Letter โดยอาจารยท่ีปรึกษา / หรืออาจารยผูสอน (ภาษาอังกฤษ  
 6. สําเนาหนังสือเดินทาง Passport  
 7. รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ 

8. เอกสารรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุน (ถามี  
 
ง. วิธีการคัดเลือก 
    พิจารณาจากแฟมสะสมผลงานและการสัมภาษณ 
 
จ. กําหนดการการรับสมัครและการคัดเลือก 
     

รายการ วันท่ี เวลา สถานท่ี 

กําหนดการ 
สงเอกสารการสมัคร  

ภายในวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 08.30 - 16.30 น. 
หนวยวิเทศสัมพันธ ชั้น 2  
อาคารสํานักงาน คณะวิจิตรศิลป 

ประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธ์ิเขารับการ
สัมภาษณ 

25 ตุลาคม 2562 13.00 น. 
บอรดประชาสัมพันธของหนวยวิเทศสัมพันธชั้น 
1 และ ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณะวิจิตรศิลป 
และ Facebook Fine Arts CMU Inter office 

กําหนดการสอบ
สัมภาษณ 

28 ตุลาคม 2562 9.00 – 12.00 น. 
หองประชุมสํานักงานคณะวิจิตรศิลป (FA1  
ชั้น 2 อาคารสํานักงาน คณะวิจิตรศิลป         

ประกาศรายชื่อ 
ผูผานการคัดเลือก 

29 ตุลาคม 2562 09.00 น. 
บอรดประชาสัมพันธของหนวยวิเทศสัมพันธชั้น 
1 และ ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณะวิจิตรศิลป 
และ Facebook Fine Arts CMU Inter office 

ผูไดรับการคัดเลือก
รายงานตัว 

30 ตุลาคม 2562 8.30 – 12.00 น. 
หนวยวิเทศสัมพันธ ชั้น 2  
อาคารสํานักงาน คณะวิจิตรศิลป 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2562  
 
        

(รองศาสตราจารย ดร. รงคกร อนันตศานต  
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป 


