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บนทึกข้อคว ม 
 

สวนงาน   งานวิทศสัมพันธ์ ส านักงานมหาวิทยาลัย  ทร. 7700 7701 
ทีไ   อว ่ โเโ.เไ/116                                   วันทีไ 13 กรกฎาคม โ564   
รืไอง  ครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล (ASP 2021) 
 
รียน     คณบดี ผูຌอ านวยการ 
 

มหาวิทยาลัยเดຌตระหนักถึงความส าคัญของการสงสริมละพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ดยฉพาะการสงสริมการพัฒนาทักษะสากลละประสบการณ์฿นการรียนรูຌของนิสิตกับสถาบันอุดมศึกษา
฿นตางประทศ อีกทัๅงมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ซึไงป็น
มหาวิทยาลัยทีไมีความขຌมขใงทางดຌานวิชาการหงหนึไง฿นประทศมาลซีย พืไอพัฒนาประสบการณ์การ
รียนรูຌทักษะสากลของนิสิตละพืไอป็นการสงสริมละพัฒนาศักยภาพของนิสิตกับสถาบันอุดมศึกษา฿น
ตางประทศ นัๅน 

งานวิทศสัมพันธ์เดຌ รับอนุมัติงบประมาณส าหรับ จัดครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสูสากล 
(ASP 2021) ดยสนับสนุนงบประมาณกนิสิตทีไเดຌรับการคัดลือกขຌารวมครงการจ านวน 5 คน พืไอขຌา
รวมครงการพัฒ นาศักยภาพนิสิ ตสูสากล (ASP 2021) ระหวางวันทีไ  16 – 29 สิงหาคม  2564 ด ย 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ป็นจຌาภาพ฿นการจัดกิจกรรม  ทัๅงนีๅนิสิตทีไขຌารวมครงการจะตຌอง
ขຌารวมกิจกรรมตามทีไมหาวิทยาลัยก าหนด  

งานวิทศสัมพันธ์ก าหนด฿หຌนิสิตผูຌสมัครขຌารวมครงการทีไผานการสนอจากคณะ ขຌารับ
การคัดลือกดยวิธีการสัมภาษณ์ตามทีไมหาวิทยาลัยก าหนด฿นวันอังคารทีไ  27 กรกฎาคม โ564 วลา              
17.00 – 19.00 น. ทางระบบออนเลน์ ิล าดับการสัมภาษณ์จะประกาศ฿หຌทราบอีกครัๅงี ละนิสิตผูຌผานการ
คัดลือกจะตຌองขຌารับการปฐมนิทศละตรียมความพรຌอมตามวันวลาทีไก าหนด ทัๅงนีๅมหาวิทยาลัย
สนับสนุนคา฿ชຌจายฉพาะการลงทะบียนขຌารวมครงการละจะด านินการขออนุญาต฿หຌขຌารวมครงการ
ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยซึไงขຌารวมกิจกรรมดยเมถือป็นการขาดรียน 

พืไอป็นการสงสริมละพัฒนาศักยภาพของนิสิตกับสถาบันอุดมศึกษา฿นตางประทศ ฿น
การนีๅหากมีนิสิต฿นสังกัดของทานสน฿จสมัครขຌารวมครงการ ขอ฿หຌหนวยงานสนอชืไอนิสิตทีไสมัครละมี
คุณสมบัติตามหลักกณฑ์การขຌารวมครงการมายังงานวิทศสัมพันธ์ ภาย฿นวันทีไ 22 กรกฎาคม 2564 ดย
ขอ฿หຌศึกษาหลักกณฑ์การขຌารวมครงการดังอกสารนบ อนึไงสามารถ download รายละอียดครงการ 
ละ฿บสมัครขຌารวมครงการเดຌจากวใบเซต์งานวิทศสัมพันธ์ ทัๅงนีๅงานวิทศสัมพันธ์จะท าการคัดลือกนิสิต
จ านวน 5 คน จากจ านวนทีไสมัครทัๅงหมดพืไอขຌารวมครงการ 

 
                      จึงรียนมาพืไอปรดทราบละพิจารณา฿หຌความอนุคราะห์ 

 
                                                                ิอาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์ี 
                                                                    รักษาการทนหัวหนຌางานวิทศสัมพันธ์ 



 
Application Form for Asia Summer Program (ASP) 2021 

 
Please complete this form in BLOCK LETTERS and mark (√) where applied: 
 

1. Biographical Information 

Name – Surname     Mr.     Miss ……………………………………………………………………………… 
 
Major: Date of Birth (DD/MM/YY): 

 
Age: 

Faculty: GPA: 

Year: 
 1st year           2nd year           
  3rd year          4th year      
 5th year                

Sex: 
 Male              Female 

Nationality: Religious: 
Address: Phone number: 
E-mail: Facebook: 
Advisor’s Name: Advisor’s Phone number: 

 
2. Academic Background 

Record of high school (in chronological order) 
Level of Study Institution/Place 

and Country 
Year 

Attended 
Year of 
Study 

Field of Study GPA 

Primary School      
Secondary 
School 

     

 
3. Knowledge of foreign languages: writing and speaking 

Languages Good Fairly Good Fair 
English    
Malay    
Chinese    
Japanese    
Other languages (Please specify)………….............    

 



English language proficiency TOEIC=________ 
 

4. Academic distinctions, prizes received or other awards 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

5. Proposed Plan: 
(Write a clear statement concerning your study, the reasons for joining the ASP 2021. Explain 
how your proposed plan relates to your previous experiences and your future goals. The 
statement should not less than one page.) Please give details, use additional sheets if needed 
for further information. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

6. What do you plan to do after joining ASP 2021? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Note: Please attach a copy of your recent transcript with this application. 
 
Student’s Singnature:_______________________________________Date:____/____/____ 
          (_______________________________________) 





ASIA SUMMER 
PROGRAM (ASP)

YEAR 2021
(VIRTUAL EDITION)

Hosted by: 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Tentative Date:
16th – 29th August 2021

Venue:
Everywhere
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What is ASP 2021?
(Virtual Edition)

• TWO (2) weeks international summer program focused on
topics relevant to Asia that will be done fully online.

• To foster future leaders who have a strong understanding
of Asian cultures, a broad and creative mindset, and a
talent for international collaboration.

• Participating students may select 2 courses per day
(morning & afternoon class).

• Courses offered cover topics in introductory engineering
and technology courses, languages, liberal arts and
humanities.

• All courses are delivered fully in English and taught by
esteemed instructors representing participating
universities.

• Up to FOUR (4) academic credits may be converted in the
students’ academic transcript for graduation requirements
at their home university though the policies may differ
between participating universities.

5/5/2021 2



Suggested 
Dates
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Proposed

Student Learning Time (SLT):

• 2 courses per student

• 10 – 20 students per class

• 2 hours per lecture

• 2 lectures per day

• Weekdays only

(morning & afternoon)

Proposed

Non-academic activities:

• To be held after lecture

• 30 – 50 students per activity

• 1 hour per activity

• 3 activities per day

• Weekdays only

(Evening)
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What do you need? 
(As a student)

• Good internet connection

• Access to basic online learning and
teaching facilities equipped with
camera and microphone

• Able to join the online lectures via
Microsoft Teams (to be created by the
host university)

• Commit to the all of the lectures,
assignments and activities as directed
by the lecturers, organizing committee,
host university and home university
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What will you get? 
(As a student)

• Up to FOUR (4) credits transferable as part of,
or additional credits to your academic
transcript from your home university

• ONE (1) Certificate of Participation

• Academic transcript from the host university
with the achieved grades

• Special Awards and Scholarships for
exceptional students

• Enhanced communication skills

• First-hand cross-cultural experience

• Physical souvenirs (redeemable via the
international office of the home university)
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What do you need? 
(As a teaching faculty)

• Good internet connection

• Access to effective online learning and
teaching facilities equipped with
camera and microphone

• Able to conduct engaging online
lectures via Microsoft Teams (to be
created by the host university)

• Design and conduct interesting
lectures, assignments and in class
activities

• Commit to the instruction given by the
organizing committee, host university
and home university
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What will you get? 
(As a teaching faculty)

• ONE (1) Certificate of Appreciation

• Opportunity for teaching faculty mobility
for exceptional teaching faculty

• Golden opportunity to inspire students of
various cultural background and nationality

• First-hand cross-cultural experience

• Foster networking for personal and
professional growth

• Physical souvenirs (redeemable via the
international office of the home university)
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What do you need? 
(Participating Universities)

• Recommendation of your excellent students and
teaching faculty

• Provide basic to advance online learning and teaching
facilities to both of the students and the teaching faculty
(if needed)

• Commit to foster strong relationship between
participating universities through international offices
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What will you get? 
(Participating Universities)

• Internationalization of home university
(Ranking and Rating)

• Recorded staff and student virtual mobility at
the international level

• Cultivation of the teaching faculty as well as
the students

• Improved international visibility among
partner universities and the participating
students

• Fostering international networking for
further collaboration
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How much will all these 
cost you?

•Proposed fees: 
•USD 150 per student

•Free of charge for all 
teaching faculty
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Q&A
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