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รายละเอียดเกีย่ วกับการสอบคัดเลือกนักศึกษา
ร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019
คุณสมบัตินกั ศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ต้องมีอายุระหว่าง 17– 21 ปี (1 July 1998 – 30 June 2002, 1 ก.ค. 2541 – 30 มิ.ย. 2545)
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี
3. มีบุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และปรับตัวเข้ากับคนอื่น ๆ ได้ดี
4. มีสุขภาพดี
5. ไม่สูบบุหรี่ หรือสารเสพติดใด ๆ
6. เคารพกติกา กฎระเบียบ และมีวินัย
7. ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
8. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีเงินในบัญชีตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 จํานวนเงินไม่น้อยกว่า
40,000 บาท (ใช้ประกอบการขอวีซ่า)
การสมัครเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วมาที่ อีเมล์ Interrmutsbth@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
เวลา 16.30 น. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าสอบต้องตรงต่อเวลาและเตรียมบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ที่หน่วยงานของรัฐบาลออกให้
วันและเวลาและสถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในสอบ ได้แก่ ปากกา ลิควิด
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.: สอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ข้อเขียน) แนวข้อสอบ TOEIC
เวลา 16.30 น. : ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จํานวน 10 คน
หมายเหตุ : กรณีคะแนนอันดับสุดท้ายคะแนนเท่ากันให้ผ่านเข้ารอบทุกคน
สถานที่สอบ : ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ห้ อง 17051 ชั้ น 5 อาคาร 17 ศู น ย์ น นทบุ รี (เขตเหนื อ )
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น. : จับสลากลําดับที่เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ และ Impromptu Speech
เวลา 09.15 น. : เริ่มสอบสัมภาษณ์ ใช้เวลาคนละ 10 นาที
สถานที่สอบ : ห้ อ งชมพู พัน ธุ์ทิ พ ย์ คณะศิล ปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การสอบความสามารถพิเศษในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
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รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง :
-

ลําดับการแสดงใช้ลําดับเดียวกันกับการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการแสดง 1 ชุด ใช้เวลา 5 – 7 นาที
ให้ผู้เข้าสอบอธิบายถึงความเป็นมาของการแสดง ไม่เกิน 1 นาที (ภาษาไทย)
เตรียมอุปกรณ์ใช้ประกอบการแสดงเช่น แผ่นเพลง เครื่องดนตรี ฯลฯ
ให้ผู้เข้าสอบสวมชุดที่เหมาะสมและสะดวกต่อการแสดง (ไม่มีผลต่อคะแนน)
กรรมการจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1. ความสามารถในการแสดง
30 %
2. ความสัมพันธ์ของจังหวะและท่าแสดงในการแสดง
25 %
3. สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
25 %
20 %
4. การถ่ายทอดอารมณ์การแสดง
สถานที่สอบ : ห้ อ งชมพู พัน ธุ์ ทิ พย์ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ วรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน
1. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบ TOEIC)
35 %
- Listening 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
- Reading 100 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที
รวมเวลาสอบ 2 ชั่วโมง
2. ความสามารถด้านการสื่อสาร
35 %
- Impromptu Speech (การพูดฉับพลันในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษตามที่ผู้สมัครจับหัวข้อได้)
- Interview
3. การแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย
30 %
รวม
100 %
แจ้งผลการสอบผู้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจํานวน 1 ราย
ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.
หมายเหตุ 1.การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และหากนักศึกษามีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
โทร. 035 – 709093 VoIP : 10402 หรือนารี 089-2374573, ดวงกมล 080-0426793
3.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
4.ประมาณการค่าใช้จ่าย (Initial costs) สําหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกลําดับที่ 2 จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง ดังเอกสารแนบ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
โครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2019
1.ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ (นาย/นางสาว)...............................................................................................ชื่อเล่น.................................
2. Name (Mr./Miss).........................................................Surname..................................................................
3. เลขที่บัตรประชาชน.....................................................วัน/เดือน/ปีเกิด..................................อายุ................ปี
4. สัญชาติ.....................ศาสนา.............................หมู่โลหิต ....................ส่วนสูง............ซม. น้ําหนัก............กก.
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.........................................................................................................................................................
เลขหมายโทรศัพท์มือถือ......................................................ID Line: …………………………………….......................
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
2.การศึกษา
1. ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่..................คณะ..........................................................................................................
สาขาวิชา...........................................................ศูนย์....................................คะแนนเฉลี่ย (GPA)........................
2. ความสามารถพิเศษ.....................................................................งานอดิเรก....................................................
3. รางวัลที่เคยได้รับ/กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.ข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ – นามสกุล ของผู้ปกครอง ................................................................หมายเลขโทรศัพท์...............................
ชื่อ – นามสกุล ของอาจารย์ที่ปรึกษา .....................................................หมายเลขโทรศัพท์...............................
4.ข้อมูลอืน่ ๆ
1. ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
2. ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ...........................................................
3. ท่านมีประวัติการแพ้ยาหรือไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ...........................................................
หมายเหตุ

นักศึกษาทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 17 – 21 ปีเท่านั้น
(1 July 1998 – 30 June 2002, 1 ก.ค. 2541 – 30 มิ.ย. 2545) และจะต้องพร้อม
เดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่ 6 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

