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Announcement for 2017-2018 Global Undergraduate Exchange Program 
ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมภิาค 

------------------------------------------------- 

สถานทูตอเมริกันประจ าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมคัรแข่งขนัทุนนักศึกษา
แลกเปล่ียนส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้น า ท่ีผ่านการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการ ไดเ้รียนร่วมกบันกัศึกษาและอภิปรายกบัคณาจารยช์าวอเมริกนั เพื่อเพ่ิมพูนภาวะผูน้ าและเรียนรู้ชีวิต สังคม วฒันธรรมและ
สถาบนัการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี  

 Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนกัศึกษาแลกเปล่ียนส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมิภาคท่ีก าหนด) 
ทุนส าหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเร่ิมเรียนในเทอม Fall 2017/Spring 2018) 

 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

 ผูส้มคัรตอ้งมีสญัชาติไทย อาย ุ18 ปีข้ึนไป ณ วนัท่ีปิดรับสมคัรและต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึน้ไป  
 เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 เป็นตน้ไป (ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน จะตอ้งเหลือ

ระยะเวลาอีกอยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงักลบัจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาแลว้) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสัผูป่้วยหรือสัตวท่ี์ใชใ้นการทดลอง อาจจะมีขอ้จ ากดัในการเขา้ชั้นเรียนระดบั
ปริญญาตรี) 

 เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลยัภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัซ่ึงตั้ งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาทีก่ าลงัศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัซ่ึงมทีีต่ั้งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมคัรได้  

 มีผลการเรียนดี มีภาวะผูน้ า ท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอ่ืน ๆ 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศึกษาท่ีตนสงักดัใหเ้ขา้ร่วมโครงการหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  
 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้น รวมถึงตอ้งสามารถเขา้ร่วมการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเองผา่น Skype ในบริเวณท่ีทาง

มหาวทิยาลยัจดัให ้หรือผา่นระบบ Video Conference ณ ท่ีตั้งมุมอเมริกนัศึกษา (American Corner) ในมหาวทิยาลยัแห่งใดแห่ง
หน่ึงในจ านวน 5 แห่ง  (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
และ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช)  

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program 

 รับทุนแลกเปล่ียนเตม็จ านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา โดยมี Fulbright Thailand (ประเทศไทย) และ World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผูบ้ริหารทุนการศึกษา 
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 ไดรั้บการประสานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟลุไบรท ์ประเทศไทย ท าใหมี้โอกาสไดส้ร้างเครือข่ายกบั 
ผูไ้ดรั้บทุนฟลุไบรทอ่ื์นๆ ทั้งท่ีจะไปในปีเดียวกนั รวมถึงศิษยเ์ก่าทั้งไทยและอเมริกนั 

 มีโอกาสไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเขา้รับทุน 
 เขา้เรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถานศึกษาและพกัร่วมกบัเพ่ือนนกัศึกษาชาวอเมริกนัหรือพกักบัครอบครัวชาวอเมริกนั  
 ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชนเป็นเวลา 20 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนอยา่งนอ้ย  1 วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

U.S. Studies เช่น ประวติัศาสตร์อเมริกนั เป็นตน้ 
เงือ่นไข 

 ทุน Global UGRAD เป็นทุนทีไ่ม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกติได้ในบางกรณี (ขึน้อยู่กบัมหาวทิยาลยั
ต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผดิชอบการด าเนินการทั้งหมด) และผูท่ี้ไดรั้บทุนจะตอ้งเดินทางกลบัทนัทีหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการ 

 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากมหาวทิยาลยัท่ีผูส้มคัรสงักดัเท่านั้น  
 ผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถเลือกมหาวทิยาลยัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการได ้โดยทาง World Learning เป็นผูด้  าเนินการเลือกมหาวิทยาลยัให้

ตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาคดัเลือกขั้นสุดทา้ยข้ึนอยูก่บักระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

เอกสารส าคญัทีต้่องส่ง มดีงันี ้ 
 เอกสารใบสมคัรท่ีพิมพจ์ากระบบใบสมคัรออนไลน์ (Online Application) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งในหนา้สุดทา้ยท่ีลงช่ือ

ก ากบั และทั้งสองหนา้ของ Essays 2 ขอ้ 
 Official Transcript (ภาษาองักฤษ) ตวัจริงท่ีออกโดยมหาวทิยาลยั มีลายเซ็นผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและตรามหาวทิยาลยัก ากบั 
 จดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบบั 

o ฉบบัท่ี 1 รับรองโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยม์หาวทิยาลยัในสาขาวชิาเอก ท่ีนิสิต/นกัศึกษาเคยเรียนดว้ย 
o ฉบบัท่ี 2 รับรองโดยบุคคลอ่ืนท่ีนิสิต/นกัศึกษาเคยร่วมงานดว้ย เช่น หวัหนา้งานท่ีเคยฝึกงาน, โคช้, หรือหวัหนา้ฝ่ายการ

แลกเปล่ียนทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั (ไม่ควรใหเ้พ่ือนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให)้ 
 ส าเนาหนา้พาสปอร์ต (ถา้มี) หรือส าเนาบตัรประชาชน (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 ส าเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ  IELTS ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ถา้มี) (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ: เอกสารส าคญัขา้งตน้ใชอ้ยา่งละ 1 ชุด (สแกนและอพัโหลดเอกสารทั้งหมด เขา้ระบบ Online Application และส่งส าเนามาพร้อม
ใบสมคัรใหท้างมหาวทิยาลยัตน้สงักดั) 
 
ขั้นต้อนการสมคัร 

1. ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน  2559 – 31 ธนัวาคม 2559 (เวลา 17:00 น. ของประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวนัออก) ผูส้นใจสมคัรชิง
ทุน Global Undergraduate Exchange Program สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและขอ้แนะน าการกรอกใบสมคัร ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของมูลนิธิฯท่ี www.fulbrightthai.org และกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอพัโหลดเอกสารส าคญั
ขา้งตน้เขา้ระบบ โดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง World Learning ไดท่ี้ https://goo.gl/uz2CkM  
 

 
 

QR Code ส าหรับ Global UGRAD 2017 Application 
 

http://www.fulbrightthai.org/
https://goo.gl/uz2CkM
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2. ผูส้มคัรพิมพเ์อกสารใบสมคัรทุกหนา้จากระบบ (ผูส้มคัรเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งหนา้สุดทา้ยของใบสมคัรและเรียงความ 2 ขอ้) 
พร้อมแนบเอกสารส าคญัประกอบตามรายละเอียดขา้งตน้ และส่งไปท่ีกองวิเทศสัมพันธ์หรือส านักงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร เท่านั้น เพื่อท าการคดัเลือกภายใน โดยมหาวิทยาลยัอาจก าหนดวนัปิดรับสมคัรภายในเอง 
มูลนิธิฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพจิารณาใบสมคัรทีส่่งตรงจากนักศึกษา หรือใบสมคัรทีไ่ม่มเีอกสารครบสมบูรณ์ 

3. มหาวทิยาลยัท าการคดัเลือกภายใน และเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบตัรครบถว้นจ านวน 2 คนต่อวทิยาเขต โดยน าส่งเอกสาร
ตามที่ก าหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนงัสือน าส่งจากมหาวิทยาลยั ให้มูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 
2560 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 ช่องทาง ต่อไปนี ้

 ส่งอีเมลลห์นงัสือเสนอรายช่ือมาใหมู้ลนิธิฯท่ี tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16.30 น. ของวนัท่ีจนัทร์ท่ี 23 มกราคม 
2560 (มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิงดพิจารณาผูส้มคัรจากมหาวทิยาลยัท่ีมิไดส่้งรายช่ือภายในวนัดงักล่าว) และ 

 ส่งเอกสารทั้งหมดโดย EMS - Express Mail Service ตามท่ีอยูด่งัน้ี (ตอ้งประทบัตราไปรษณียภ์ายในวนัจนัทร์ท่ี  
23 มกราคม 2560 เท่านั้น) 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์)  
อาคารไทยวา 1 ช้ัน 3 เลขที ่21/5 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
(วงเลบ็มุมซอง “2017 GLOBAL UGRAD”) 

อน่ึง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนัเป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคดัเลือกเท่านั้น ผูไ้ดรั้บทุนจะ
ถือไดว้า่เป็นศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามใิช่เป็นผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผูไ้ดรั้บทุนน้ี จะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัผู ้
ไดรั้บทุนฟลุไบรททุ์กประการ รวมทั้งยงัคงมีสิทธ์ท่ีจะสมคัรสอบทุนต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟลุไบรท)์ ไดใ้นอนาคต 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไดใ้นเวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2  
ต่อ 106 คุณศุภวารี ภทัราวณิชย ์หรือส่งอีเมลลม์าท่ี tusef@fulbrightthai.org (กรุณาเขียนช่ือ นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก
ของผูส้อบถามใหช้ดัเจนดว้ย) 

ตารางการด าเนินงาน (วนัและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
2 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับสมคัรทุน 2017 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application 
31 ธันวาคม 2559 ปิดรับสมคัรในระบบ Online Application (เวลา 17:00 น. ของประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวนัออก) 
2-22 มกราคม 2560 มหาวทิยาลยัท าการคดัเลือกภายใน (หากคดัเลือกเสร็จก่อนก าหนด สามารถส่งรายช่ือและเอกสารไดท้นัที 
23 มกราคม 2560 ปิดรับเอกสารเสนอช่ือตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่งอีเมลล์รายช่ือและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS – 

Express Mail Service เท่านั้น โดยดูจากตราประทบัไปรษณีย์ วนัจนัทร์ที ่23 ม.ค. 59 เป็นวนัสุดท้าย) 
5 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ ท่ีเวบ็ไซตข์องฟลุไบรท ์www.fulbrightthai.org  
14 กมุภาพนัธ์ 2560 สอบสมัภาษณ์ผา่นทาง Video Conference หรือ Skype ณ มุมอเมริกนัศึกษา หรือมหาวทิยาลยั 
1 มีนาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากประเทศไทย 6 คน (ตวัจริง 4 คนและตวัส ารอง 2 คน) ท่ีเวบ็ไซตข์อง

ฟุลไบรท์ www.fulbrightthai.org และเสนอช่ือผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกจากประเทศไทยไปยงักระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of Education and Cultural Affairs - ECA) เพื่อคดัเลือกรอบสุดทา้ย 

มีนาคม – เมษายน 2560 ผูถู้กรับการเสนอช่ือจากประเทศไทย 6 คน สอบ iBT TOEFL (รายละเอียดการสอบจะแจง้ในภายหลงั) 
พฤษภาคม 2560 ประกาศผลรอบสุดทา้ยส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program (โดย World Learning และ

มูลนิธิฯ จะแจง้ก าหนดการเดินทางใหน้กัศึกษาทุนทราบในภายหลงั 
 

** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพจิารณาใบสมคัร ทีไ่ม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯ จากมหาวทิยาลยัต้นสังกดัตามเวลาทีก่ าหนด  
และหากเอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่มข้ีอแม้ใด ๆ ทั้งส้ิน ** 
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