โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วม โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้าง
มิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมให้นิสิตได้มีประสบการณ์ คุณธรรม ทักษะภาษา ทักษะชีวิตและศักยภาพ
โดยเรียนภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้านในมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ดังนี้
1. วิทยาลัยลิปา ซิตี้ Lipa (City Colleges, Batangas -LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
4. มหาวิทยาลัยอุตะระมาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia-UUM) ประเทศมาเลเซีย
5. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities-USSH)
เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6. มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University -PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา
7. นันยาง โพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic-NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์
8. มหาวิทยาลัยบูรไนดารุสซาลาม (Universiti Brunei Darussalam - UBD) เมืองบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบูรไน
9. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture -NUAC)
เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
10. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

2. กำหนดกำร
วันที่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559

กำรดำเนินงำน
เปิดรับสมัครนิสิตจานวน 240 คน
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข่าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ตามช่องทางดังนี้

วันที่ 8 มีนาคม 2559

วันที่ 8-11 มีนาคม 2559

วันที่ 11 มีนาคม 2559

1. สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น 3 อาคาร 10
2. Facebook: สานักวิเทศสัมพันธ์แ ละเครือข่ายอาเซียน มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 3. www.bsru.ac.th
ชาระเงินค่าสมัคร ณ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ชั้น 3
อาคาร 10
หมำยเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ต้องมาชาระเงินภายใน
วันที่กาหนด หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ประชุมนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ณ ห้อง 1081 ชั้น 8 อาคาร 10
เวลา 16.30-18.00น.
ส่งหนังสือเดินทาง (Passport) ณ สานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย
อาเซียน ชั้น 3 อาคาร 10

วันที่ 14-31 มีนาคม 2559

หมำยเหตุ นิสิตมีชื่อไปเรียนร่วมฯ ที่สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ต้องชำระเงิน่่ำทำวี่่ำเิิ่ม จำนวน 13000 บำท ิร้อมส่งรูปถ่ำย
ปัจจุบัน หน้ำตรง รูปสี ิื้นหลังขำว ไม่สวมหมวก 2 นิ้ว จำนวน 2รูป 3
สำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ3 สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ต้องเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในประเทศเพื่อนบ้าน

14 พฤษภาคม 2559

เตรียมตัวเดินทาง
เดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงเรียนร่วมฯ ณ ประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
1. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 15 – 28 พฤษภาคม 2559

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4. ประเทศมาเลเซีย
5. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 6. ราชอาณาจักรกัมพูชา
7. สิงคโปร์ 8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 10. ประเทศบูรไน

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน”

ใบสมั่รกำรเข้ำร่วมโ่รงกำร
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย / นางสาว) .............................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา...............................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...................................................
สาขาวิชา.......................................................................................คณะ................................................................................
ผลการเรียน ภาค 1/2558 ………………………………….(พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน)
เหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ทราบข้อมูลจากแหล่งใด.......................................................................................................................................................
2. อาจารย์ที่ปรึกษา...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................
3. ข้าพเจ้าสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ณ มหาวิทยาลัย.................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................................................................................................
4. ขอรับรองว่าผู้ปกครองคือ.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......................................
ได้อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมฯ ในครั้งนี้
5. ปัจจุบันข้าพเจ้า

มี

ไม่มี หนังสือเดินทาง (Passport)

(ในกรณีที่ยังไม่มีหนังสือเดินทาง ข้าพเจ้ารับทราบในการจัดทาและนาส่งให้ตรงตามกาหนดเวลา)
ลงนาม..........................................................ผูส้ มัคร
(......................................................................)
ลงนาม...........................................................ผู้ปกครอง
(......................................................................)

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทำงธรรมดำ
1. กรณีที่ท่านมีหนังสือเดินทางแล้ว ให้ท่านตรวจสอบเวลาที่คงเหลือ หนังสือเดินทางของท่านจะต้องมีเวลานับจากวันออกเดินทาง
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ท่านจึงจะสามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มนั้นต่อไปได้
2. กรณี ที่ ท่ า นยั ง ไม่ มี ห นั ง สื อ เดิ น ทางและมี ค วามประสงค์ จ ะท าหนั ง สื อ เดิ น ทางใหม่ สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ได้ จ าก
http://www.consular.go.th เข้าไปที่หัวข้อ “บริการประชาชน” คลิกเลือก “หนังสือเดินทาง” และคลิกเลือก “หนังสือเดินทางธรรมดา” ให้ท่าน
อ่านทาความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด แล้วท่านจะทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการทาหนังสือเดินทางได้อย่างละเอียด หรือโทรศัพท์
02-981-7171

