
 

 1 

 

 

 

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

ทุนนักศึกษาแลกเปลี/ยนสําหรับมหาวทิยาลยัในภูมิภาค 

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

สถานทูตอเมริกันประจาํประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมคัรแข่งขนัทุนนักศึกษา

แลกเปลีFยนสําหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค เพืFอเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที,เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นํา ทีFผ่านการคดัเลือกจาก

คณะกรรมการ ไดเ้รียนร่วมกบันกัศึกษาและอภิปรายกบัคณาจารยช์าวอเมริกนั เพืFอเพิFมพูนภาวะผูน้าํและเรียนรู้ชีวิต สังคม วฒันธรรมและ

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนกัศึกษาแลกเปลีFยนสําหรับ

มหาวทิยาลยัในภูมิภาคทีFกาํหนด) สาํหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริFมเรียนในเทอม Fall 2021 หรือ Spring 2022  

 

ประโยชน์ที,จะได้รับสําหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program 

• ไดรั้บทุนแลกเปลีFยนเตม็จาํนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา โดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย) เป็นผูบ้ริหารทุนการศึกษา 

• เขา้เรียนในหลกัสูตรทีFเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษา และพกัร่วมกบัเพืFอนนกัศึกษาชาวอเมริกนัหรือครอบครัวชาวอเมริกนั  

• ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพืFอชุมชนเป็นเวลา 20 ชัFวโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกบัผูรั้บทุน Global 

UGRAD จากประเทศอืFน ๆ ในหวัขอ้เกีFยวกบัการพฒันาผูน้าํและทกัษะในการทาํงาน 

• อาจมีโอกาสไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเขา้รับทุน 

• ไดรั้บการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟุลไบรท ์ประเทศไทย ทาํใหมี้โอกาสไดส้ร้างเครือข่ายกบั 

ผูไ้ดรั้บทุนฟุลไบรทอื์Fน ๆ ทัYงทีFจะไปในปีเดียวกนั รวมถึงศิษยเ์ก่าทัYงไทยและอเมริกนั 

• ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลเพิFมเติมเกีFยวกบัโครงการ Global UGRAD ในภาพรวมไดที้F http://www.worldlearning.org/ugrad และ

ศึกษาคุณสมบติัและขัYนตอนการสมคัรสาํหรับนกัศึกษาไทย ไดที้F http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/  

 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

• ผูส้มคัรตอ้งมีสญัชาติไทย อาย ุ18 ปีขึYนไป ณ วนัทีFปิดรับสมคัรและต้องมคีะแนนเฉลี,ยสะสมจนถงึปัจจุบันตัNงแต่ 2.50 ขึNนไป  

• เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาทีFสังกดัวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัซึF งตัY งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาที,กาํลงัศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัซึ,งมทีี,ตัNงในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมคัรได้  

• นักศึกษาที,มีข้อจํากดัทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนีNได้ ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัในภูมิภาค

หรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทีFกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชัNนปีที, 1 เป็นต้นไป และมิได้กําลังศึกษาในชัNนปีสุดท้ายของ

หลักสูตรปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชัYนปีอืFน จะตอ้งเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียน

เพืFอทีFจะสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงักลบัจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ (นกัศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการ Global 

UGRAD ในภาคเรียนสุดทา้ยของการศึกษาระดบัปริญญาตรี นักศึกษาจะตอ้งกลบัมาเรียนและจบการศึกษาทีFมหาวิทยาลยัใน

ประเทศไทย) 
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• นกัศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมคัรได ้ทัYงนีY  ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพทีFเกีFยวขอ้งกบัการสัมผสัผูป่้วยหรือสัตวที์Fใชใ้นการทดลอง อาจจะมีขอ้จาํกดัในการลงเรียน

วิชาเอกตามสาขาขา้งตน้ หากไดรั้บการคดัเลือกให้ร่วมโครงการ นิสิต/นกัศึกษาอาจตอ้งลงเรียนในวิชาอืFน ๆ ทีFไม่เกีFยวขอ้งกบั

วชิาเอกแทน 

• มีผลการเรียนดี มีภาวะผูน้าํ ทาํกิจกรรมเพืFอชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในสถานศึกษาอยา่งต่อเนืFอง 

• ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทัYงในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอืFน ๆ 

• ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศึกษาทีFตนสงักดัใหเ้ขา้ร่วมโครงการหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  

• เป็นผูที้Fมีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้น รวมถึงตอ้งสามารถเขา้ร่วมการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเองผา่น Skype หรือ Zoom ในสถานทีFทีF

ทางมหาวทิยาลยัจดัให ้หรือผา่นระบบ Video Conference ณ ทีFตัYงมุมอเมริกนัศึกษา (American Corner) ในมหาวทิยาลยัแห่งใดแห่ง

หนึFงในจาํนวน 4 แห่ง  (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  

และมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา)  

 

เงื,อนไข 

• ทุน Global UGRAD เป็นทุนที,ไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกติได้ในบางกรณ ี(ขึNนอยู่กบัมหาวทิยาลยั

ต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบการดําเนินการทัNงหมด) และผูที้Fไดรั้บทุนจะตอ้งเดินทางกลบัทนัทีหลงัจาก

สิYนสุดโครงการ 

• มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิXในการพจิารณาเฉพาะนักศึกษาที,ได้รับการเสนอชื,อจากมหาวทิยาลยัที,ผู้สมคัรสังกดัเท่านัNน  

• ผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลยัทีFจะเขา้ร่วมโครงการได ้โดยทาง World Learning เป็นผูด้าํเนินการเลือกมหาวิทยาลยัให้

ตามความเหมาะสม 

• การพิจารณาคดัเลือกขัYนสุดทา้ยขึYนอยูก่บักระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เอกสารสําคญัที,ต้องส่ง มดีงันีN  

• เอกสารใบสมคัรทีFพิมพจ์ากระบบใบสมคัรออนไลน ์(Online Application at http://ow.ly/s2jS50CTmBr )  

ซึF งตอ้งพมิพ์เอกสารก่อนระบบปิดรับสมคัร  

• เรียงความภาษาองักฤษ 2 ขอ้ ตามหวัขอ้ทีFระบบกาํหนด ขอ้ละ 450-600 คาํ 

• Official Transcript (ภาษาองักฤษ) ตัวจริงทีFออกโดยมหาวทิยาลยั มีลายเซ็นผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและตรามหาวทิยาลยักาํกบั 

(ผูส้มคัรไม่ตอ้งเซ็นรับรองเนืFองจากเป็นเอกสารฉบบัจริง) 

• จดหมายแนะนํา/สนับสนุนเป็นภาษาองักฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบบั โดยใชแ้บบฟอร์มทีFดาวโหลดไดจ้ากระบบ 

o ฉบบัทีF 1 รับรองโดยอาจารยที์Fปรึกษา หรืออาจารยม์หาวทิยาลยัในสาขาวชิาเอก ทีFนิสิต/นกัศึกษากาํลงัเรียน/เคยเรียนดว้ย 

o ฉบบัทีF 2 รับรองโดยบุคคลอืFนทีFนิสิต/นกัศึกษาเคยร่วมงานดว้ย เช่น หวัหนา้งานทีFเคยฝึกงาน, โคช้, หรือหวัหนา้ฝ่ายการ

แลกเปลีFยนทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั (ไม่ควรใหเ้พืFอนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายแนะนาํ/สนบัสนุนให)้ 

• (ถา้มี) สาํเนาหนา้พาสปอร์ต หากไม่มี ใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนแทน (เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

• (ถา้มี) สาํเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ  IELTS ทีFยงัไม่หมดอาย ุ(เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) หากไม่มี ไม่ตอ้งส่งเอกสารฉบบันีY  

 

หมายเหตุ: เอกสารสาํคญัขา้งตน้ใชอ้ยา่งละ 1 ชุด (สแกนและอพัโหลดเอกสารทัYงหมด เขา้ระบบ Online Application และส่งมาพร้อมใบ

สมคัรใหท้างมหาวทิยาลยัตน้สงักดั เพืFอทาํการคดัเลือกเบืYองตน้) 

 

 



 

 3 

ขัNนตอนการสมคัร 

1. เปิดรับสมคัรตัNงแต่วนัที, 18 มกราคม – 1 มนีาคม 2564 เวลา 12:00 น. เที,ยงวนัตามเวลาในประเทศไทย (ซึF งตรงกบัเวลา 24:00 น. 

หรือเทีFยงคืนของวนัทีF 28 กมุภาพนัธ์ 2564 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวนัออก) ผูส้นใจสมคัรชิงทุน Global 

Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สามารถดาวนโ์หลดระเบียบการและขอ้แนะนาํการกรอกใบสมคัร ไดจ้าก

เวบ็ไซตข์องมูลนิธิฯ ทีF http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ และกรอกใบสมคัรแบบออนไลน ์ (Online 

Application) พร้อมอพัโหลดเอกสารสาํคญัขา้งตน้เขา้ระบบ โดยเขา้ไปทีFเวบ็ไซตข์อง World Learning ไดที้F  

 

http://ow.ly/s2jS50CTmBr 

 

ทัNงนีN ผู้สมคัรต้องพมิพ์เอกสารทัNงหมดก่อนเวลา 12:00 น. (เที,ยงวนั) ของวนัที, 1 มนีาคม 2564 ตามเวลาประเทศไทย หากเลย

กาํหนดแลว้ ระบบจะปิดการรับสมคัร และผูส้มคัรจะไม่สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล หรือพมิพเ์อกสารของตนเองได ้

 

2. ผูส้มคัรพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารสําคญัประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปทีF 

กองวเิทศสัมพนัธ์หรือสํานักงานวเิทศสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั/วทิยาเขตต้นสังกดัของผู้สมคัรเท่านัNน เพืFอทาํการคดัเลือกภายใน  

โดยมหาวทิยาลยัอาจกาํหนดวนัปิดรับสมคัรภายในเอง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิXไม่รับพจิารณาใบสมคัรที,ส่งตรงจากนักศึกษามายงั

มูลนิธิฯ หรือใบสมคัรที,ไม่มเีอกสารครบสมบูรณ์ 

3. มหาวทิยาลยัทาํการคดัเลือกภายใน และเสนอรายชืFอนกัศึกษาทีFมีคุณสมบตัรครบถว้นจาํนวน 2 คนต่อวทิยาเขต โดยนําส่งเอกสาร

ตามที,กาํหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทัNง 2 คน พร้อมหนงัสือนาํส่งจากมหาวิทยาลยั พร้อมขอ้มูลสาํหรับการติดต่อผูป้ระสานงาน

หลกัของมหาวทิยาลยั ใหมู้ลนิธิฯ ภายในวนัจนัทร์ที, 15 มนีาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทัNง 2 ช่องทาง ต่อไปนีN 

• ส่งอีเมลลห์นงัสือเสนอรายชืFอมาใหมู้ลนิธิฯทีF tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16:30 น. ของวนัจนัทร์ทีF 15 มีนาคม 2564 

(มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิf งดพิจารณาผูส้มคัรจากมหาวทิยาลยัทีFมิไดส่้งรายชืFอภายในวนัดงักล่าว) และ 

• ส่งเอกสารทัYงหมดดว้ยมือ หรือโดยบริการไปรษณียด่์วนทีFติดตามได ้เช่น EMS หรือ Kerry ตามทีFอยูข่า้งล่าง (โดยตอ้ง

ประทบัตราไปรษณียภ์ายในวนัจนัทร์ทีF 15 มีนาคม 2564 เท่านัYน แต่ไปรษณียอ์าจนาํส่งถึงมูลนิธิฯในวนัถดัไปได)้ 

 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์)  

อาคารไทยวา 1 ชัNน 3 เลขที, 21/5 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

(วงเลบ็มุมซอง “2021 GLOBAL UGRAD”) 

อนึFง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนัเป็นผูด้าํเนินการร่วมกบัสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคดัเลือกเท่านัYน ผูไ้ดรั้บทุนจะ

ถือไดว้า่เป็นศิษยเ์ก่าทีFไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามใิช่เป็นผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผูไ้ดรั้บทุนนีY  จะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัผู ้

ไดรั้บทุนฟุลไบรททุ์กประการ รวมทัYงยงัคงมีสิทธ์ทีFจะสมคัรสอบทุนต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟุลไบรท)์ ไดใ้นอนาคต 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามได ้ โดยส่งอีเมลลม์าทีFทีF tusef@fulbrightthai.org หวัขอ้ Global UGRAD 2021  

(กรุณาเขียนชืFอ นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทที์Fติดต่อสะดวกของผูส้อบถามใหช้ดัเจนดว้ย) หรือ โทร. 0-2285-0581 ต่อ 106 ในเวลาทาํการ  

วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น.  
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ตารางการดาํเนินงาน (วนัและเวลาอาจมีการเปลีFยนแปลงตามความเหมาะสม) 

18 มกราคม 2564 เปิดรับสมคัรทุน 2020 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application 

1 มนีาคม 2564 ปิดรับสมคัรในระบบ Online Application (เวลา 12:00 น. หรือเที,ยงวนั ตามเวลาประเทศไทย) 

1-14 มีนาคม 2564 มหาวทิยาลยัทาํการคดัเลือกภายใน (หากคดัเลือกเสร็จก่อนกาํหนด สามารถส่งรายชืFอและเอกสารไดท้นัที) 

15 มนีาคม 2564 ปิดรับเอกสารเสนอชื,อตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่งอีเมลล์รายชื,อและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที,

ตดิตามได้เท่านัNน โดยดูจากตราประทบัไปรษณย์ี วนัจนัทร์ที, 15 มนีาคม 2564 เป็นวนัสุดท้าย) 

24 มีนาคม 2564 ประกาศรายชืFอผูผ้า่นการคดัเลือกเบืYองตน้ ทีFเวบ็ไซตข์องฟุลไบรท ์http://www.fulbrightthai.org 

1 เมษายน 2564 สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference ณ มุมอเมริกนัศึกษา หรือ Skype/Zoom จากห้องประชุมที,ทาง

มหาวทิยาลยัจดัให้ 

กลางเดือนเมษายน 2564 ประกาศรายชืFอผูไ้ดรั้บการเสนอชืFอจากประเทศไทยทีFเวบ็ไซต์ของฟุลไบรท์ http://www.fulbrightthai.org 

และเสนอชืFอผูที้Fไดรั้บการคดัเลือกจากประเทศไทยไปยงักระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of 

Education and Cultural Affairs - ECA) เพืFอคดัเลือกรอบสุดทา้ย 

เมษายน - พฤษภาคม 2564 ผูผ้า่นการคดัเลือกรอบสุดทา้ย สอบ TOEFL iBT (รายละเอียดการสอบจะแจง้ในภายหลงั) 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรอบสุดทา้ยจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตน้เดือนมิถุนายน 2564 ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตวัจริง เขา้รวมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง  

สิงหาคม - ธนัวาคม 2564 นกัศึกษาเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพืFอเขา้ร่วมโครงการใน Fall Semester 

มกราคม - พฤษภาคม 2565 นกัศึกษาเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพืFอเขา้ร่วมโครงการใน Spring Semester 

 

** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิXไม่รับพจิารณาใบสมคัร ที,ไม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯ จากมหาวทิยาลยัต้นสังกดัตามเวลาที,กาํหนด  

หรือหากเอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่มข้ีอแม้ใด ๆ ทัNงสิNน ** 


