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Announcement for 2021-2022 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) 
ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค 

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

สถานทูตอเมริกันประจ าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขนัทุนนักศึกษา
แลกเปล่ียนส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้น า จ านวน 10 คน ท่ีผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการ ไดเ้รียนร่วมกบันกัศึกษาและอภิปรายกบัคณาจารยช์าวอเมริกนั เพื่อเพ่ิมพูนภาวะผูน้ าและเรียนรู้ชีวิต สังคม 
วฒันธรรมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษา
แลกเปล่ียนส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาคท่ีก าหนด) ส าหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเร่ิมเรียนในเทอม Spring 2022  
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program 

• ไดรั้บทนุแลกเปล่ียนเตม็จ านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา โดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย) เป็นผูบ้ริหารทุนการศึกษา 

• เขา้เรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษา และพกัร่วมกบัเพื่อนนกัศึกษาชาวอเมริกนัหรือครอบครัวชาวอเมริกนั  
• ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกบัผูรั้บทุน Global 

UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหวัขอ้เก่ียวกบัการพฒันาผูน้ าและทกัษะในการท างาน 
• อาจมีโอกาสไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเขา้รับทนุ 
• ไดรั้บการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟุลไบรท ์ประเทศไทย ท าให้มีโอกาสไดส้ร้างเครือข่ายกบั 

ผูไ้ดรั้บทุนฟุลไบรทอ์ื่น ๆ ทั้งท่ีจะไปในปีเดียวกนั รวมถึงศิษยเ์ก่าทั้งไทยและอเมริกนั 
• ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการ Global UGRAD ในภาพรวมไดท่ี้ http://www.worldlearning.org/ugrad และ

ศึกษาคุณสมบติัและขั้นตอนการสมคัรส าหรับนกัศึกษาไทย ไดท่ี้ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/  
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• ผูส้มคัรตอ้งมีสัญชาติไทย อาย ุ18 ปีขึ้นไป ณ วนัท่ีปิดรับสมคัรและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึน้ไป  
• เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัซ่ึงตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงมีท่ีตั้งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมัครได้  

• นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนีไ้ด้ ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
หรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป และมิได้ก าลังศึกษาในช้ันปีสุดท้ายของ
หลักสูตรปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน
เพื่อท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงักลบัจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ (นกัศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการ Global 
UGRAD ในภาคเรียนสุดทา้ยของการศึกษาระดบัปริญญาตรี นักศึกษาจะตอ้งกลบัมาเรียนและจบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย) 

 

http://www.worldlearning.org/ugrad
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• นกัศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมคัรได  ้ทั้งน้ี ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสัผูป่้วยหรือสัตวท่ี์ใชใ้นการทดลอง อาจจะมีขอ้จ ากดัในการลงเรียน
วิชาเอกตามสาขาขา้งตน้ หากไดรั้บการคดัเลือกให้ร่วมโครงการ นิสิต/นกัศึกษาอาจตอ้งลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
วิชาเอกแทน 

• มีผลการเรียนดี มีภาวะผูน้ า ท ากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
• ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอื่น ๆ 
• ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศึกษาท่ีตนสังกดัให้เขา้ร่วมโครงการหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  
• เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้น รวมถึงตอ้งสามารถเขา้ร่วมการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเองผา่น Skype หรือ Zoom ในสถานท่ีท่ี

ทางมหาวิทยาลยัจดัให้ หรือผา่นระบบ Video Conference ณ ท่ีตั้งมุมอเมริกนัศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลยัแห่งใดแห่ง
หน่ึงในจ านวน 4 แห่ง  (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา)  

 
เง่ือนไข 

• ทุน Global UGRAD เป็นทุนท่ีไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ในบางกรณี (ขึน้อยู่กับมหาวิทยาลยั
ต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบการด าเนินการท้ังหมด) และผูท่ี้ไดรั้บทุนจะตอ้งเดินทางกลบัทนัทีหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการ 

• มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพจิารณาเฉพาะนักศึกษาท่ีได้รับการเสนอช่ือจากมหาวิทยาลัยท่ีผู้สมัครสังกัดเท่านั้น  
• ผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลยัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการได ้โดยทาง World Learning เป็นผูด้  าเนินการเลือกมหาวิทยาลยัให้

ตามความเหมาะสม 
• การพิจารณาคดัเลือกขั้นสุดทา้ยขึ้นอยูก่บักระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

เอกสารส าคัญที่ต้องส่ง มีดังนี ้ 
• เอกสารใบสมคัรท่ีพิมพจ์ากระบบใบสมคัรออนไลน์ (Online Application at http://ow.ly/s2jS50CTmBr )  

ซ่ึงตอ้งพมิพ์เอกสารก่อนระบบปิดรับสมัคร  
• เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ขอ้ ตามหวัขอ้ท่ีระบบก าหนด ขอ้ละ 450-600 ค า 
• Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงท่ีออกโดยมหาวิทยาลยั มีลายเซ็นผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและตรามหาวิทยาลยัก ากบั 

(ผูส้มคัรไม่ตอ้งเซ็นรับรองเน่ืองจากเป็นเอกสารฉบบัจริง) 
• จดหมายแนะน า/สนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบบั โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีดาวโหลดไดจ้ากระบบ 

o ฉบบัท่ี 1 รับรองโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยม์หาวิทยาลยัในสาขาวิชาเอก ท่ีนิสิต/นกัศึกษาก าลงัเรียน/เคยเรียนดว้ย 
o ฉบบัท่ี 2 รับรองโดยบคุคลอื่นท่ีนิสิต/นกัศึกษาเคยร่วมงานดว้ย เช่น หวัหนา้งานท่ีเคยฝึกงาน, โคช้, หรือหวัหนา้ฝ่ายการ

แลกเปล่ียนทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั (ไม่ควรให้เพื่อนหรือบคุคลในครอบครัวออกจดหมายแนะน า/สนบัสนุนให้) 
• (ถา้มี) ส าเนาหนา้พาสปอร์ต หากไม่มี ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนแทน (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
• (ถา้มี) ส าเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ  IELTS ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) หากไม่มี ไม่ตอ้งส่งเอกสารฉบบัน้ี 

 
หมายเหตุ: เอกสารส าคญัขา้งตน้ใช้อย่างละ 1 ชุด (สแกนและอพัโหลดเอกสารทั้งหมด เขา้ระบบ Online Application และส่งมาพร้อมใบ
สมคัรให้ทางมหาวิทยาลยัตน้สังกดั เพ่ือท าการคดัเลือกเบ้ืองตน้) 
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ขั้นตอนการสมัคร 
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที ่18 มกราคม – 15 มีนาคม 2564 เวลา 24:00 น. เที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทย (ผูส้นใจสมคัรชิงทุน 

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและขอ้แนะน าการกรอกใบสมคัร 
ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องมูลนิธิฯ ท่ี http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ และกรอกใบสมคัรแบบออนไลน ์
(Online Application) พร้อมอพัโหลดเอกสารส าคญัขา้งตน้เขา้ระบบ โดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง World Learning ไดท่ี้  

 
http://ow.ly/s2jS50CTmBr 

 
ทั้งนี ้ ผู้สมัครต้องพมิพ์เอกสารท้ังหมดก่อนเวลา 24:00 น. (เท่ียงคืน) ของวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตามเวลาประเทศไทย หากเลย
ก าหนดแลว้ ระบบจะปิดการรับสมคัร และผูส้มคัรจะไม่สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล หรือพิมพเ์อกสารของตนเองได ้
 

2. ผูส้มัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารส าคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปท่ี 
กองวิเทศสัมพนัธ์หรือส านักงานวิเทศสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตต้นสังกัดของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อท าการคดัเลือกภายใน  
โดยมหาวิทยาลยัอาจก าหนดวนัปิดรับสมคัรภายในเอง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพจิารณาใบสมัครที่ส่งตรงจากนักศึกษามายัง
มูลนิธิฯ หรือใบสมัครที่ไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์ 

3. มหาวิทยาลยัท าการคดัเลือกภายใน และเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบตัรครบถว้นจ านวน 3 คนต่อวิทยาเขต โดยน าส่งเอกสาร
ตามที่ก าหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 3 คน พร้อมหนงัสือน าส่งจากมหาวิทยาลยั พร้อมขอ้มูลส าหรับการติดต่อผูป้ระสานงาน
หลกัของมหาวิทยาลยั ให้มูลนิธิฯ ภายในวนัจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 ช่องทาง ต่อไปนี ้

• ส่งอีเมลลห์นงัสือเสนอรายช่ือมาให้มูลนิธิฯท่ี tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16:30 น. ของวนัจนัทร์ท่ี 22 มีนาคม 2564 
(มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิงดพจิารณาผูส้มคัรจากมหาวิทยาลยัท่ีมิไดส่้งรายช่ือภายในวนัดงักล่าว) และ 

• ส่งเอกสารทั้งหมดดว้ยมือ หรือโดยบริการไปรษณียด์่วนท่ีติดตามได ้เช่น EMS หรือ Kerry ตามท่ีอยูข่า้งล่าง (โดยตอ้ง
ประทบัตราไปรษณียภ์ายในวนัจนัทร์ท่ี 22 มีนาคม 2564 เท่านั้น แต่ไปรษณียอ์าจน าส่งถึงมูลนิธิฯในวนัถดัไปได)้ 

 
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟลุไบรท์)  
อาคารไทยวา 1 ช้ัน 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
(วงเล็บมุมซอง “2021 GLOBAL UGRAD”) 

อน่ึง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนัเป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัสถานทตูฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคดัเลือกเท่านั้น ผูไ้ดรั้บทุนจะ
ถือไดว่้าเป็นศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามิใช่เป็นผู้ได้รับทุนฟลุไบรท์ แต่ผูไ้ดรั้บทนุน้ี จะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัผู ้
ไดรั้บทนุฟุลไบรทท์ุกประการ รวมทั้งยงัคงมีสิทธ์ท่ีจะสมคัรสอบทนุต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟุลไบรท)์ ไดใ้นอนาคต 

หากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามได ้ โดยส่งอีเมลลม์าท่ี tusef@fulbrightthai.org หวัขอ้ Global UGRAD 2021  
(กรุณาเขียนช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวกของผูส้อบถามให้ชดัเจนดว้ย) หรือ โทร. 0-2285-0581 ต่อ 106 ในเวลาท าการ  
วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น.  
Website: http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ 
Fulbright Thailand Facebook: https://www.facebook.com/FulbrightThailand  
Global UGRAD Thailand Facebook: https://www.facebook.com/GlobalUGRADThailand  
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ตารางการด าเนินงาน (วนัและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
18 มกราคม 2564 เปิดรับสมคัรทุน 2020 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application 
15 มีนาคม 2564 ปิดรับสมัครในระบบ Online Application (เวลา 24:00 น. หรือเท่ียงคืน ตามเวลาประเทศไทย) 
15-21 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลยัท าการคดัเลือกภายใน (หากคดัเลือกเสร็จก่อนก าหนด สามารถส่งรายช่ือและเอกสารไดท้นัที) 
22 มีนาคม 2564 ปิดรับเอกสารเสนอช่ือตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่งอีเมลล์รายช่ือและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่

ติดตามได้เท่านั้น โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย) 
31 มีนาคม 2564 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ ท่ีเวบ็ไซตข์องฟุลไบรท ์http://www.fulbrightthai.org 
7 เมษายน 2564 สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference ณ มุมอเมริกันศึกษา หรือ Skype/Zoom จากห้องประชุมที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดให้ 
กลางเดือนเมษายน 2564 ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากประเทศไทยท่ีเว็บไซต์ของฟุลไบรท์ http://www.fulbrightthai.org 

และเสนอช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากประเทศไทยไปยงักระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of 
Education and Cultural Affairs - ECA) เพื่อคดัเลือกรอบสุดทา้ย 

เมษายน - พฤษภาคม 2564 ผูผ้า่นการคดัเลือกรอบสุดทา้ย สอบ TOEFL iBT (รายละเอียดการสอบจะแจง้ในภายหลงั) 
ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรอบสุดทา้ยจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตน้เดือนมิถุนายน 2564 ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตวัจริง เขา้รวมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง  
สิงหาคม - ธนัวาคม 2564 นกัศึกษาเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเขา้ร่วมโครงการใน Fall Semester 
มกราคม - พฤษภาคม 2565 นกัศึกษาเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเขา้ร่วมโครงการใน Spring Semester 
 

** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพจิารณาใบสมัคร ท่ีไม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯ จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดตามเวลาท่ีก าหนด  
หรือหากเอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งส้ิน ** 
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