Announcement for 2019-2020 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
ทุนนักศึ กษาแลกเปลี่ยนสาหรั บมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
------------------------------------------------สถานทู ตอเมริ ก ัน ประจาประเทศไทย ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิก ารศึ ก ษาไทย-อเมริ ก ัน (ฟุ ล ไบรท์) เปิ ดรั บ สมัค รแข่ ง ขัน ทุ น นัก ศึ กษา
แลกเปลี่ ยนสาหรับมหาวิ ทยาลัยในภูมิ ภาค เพื่อเปิ ดโอกาสให้นั กศึ กษาไทยที่เรี ยนดี แ ละมี ภาวะความเป็ นผู้นา ที่ ผ่านการคัดเลื อ กจาก
คณะกรรมการ ได้เรี ยนร่ วมกับนักศึ กษาและอภิ ปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริ กนั เพื่อเพิ่มพูนภาวะผูน้ าและเรี ยนรู ้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและ
สถาบันอุดมศึ กษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึ กษาแลกเปลี่ ยนสาหรับ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กาหนด) สาหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่ มเรี ยนในเทอม Fall 2019 หรื อ Spring 2020
ประโยชน์ ที่จะได้ รับสาหรั บทุน Global Undergraduate Exchange Program
• ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจานวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริ กา โดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริ กา) และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย) เป็ นผูบ้ ริ หารทุนการศึกษา
• ได้รับการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิ เทศ และการดูแล จากฟุลไบรท์ ประเทศไทย ทาให้มีโอกาสได้สร้างเครื อข่ายกับ
ผูไ้ ด้รับทุนฟุลไบรท์อื่นๆ ทั้งที่จะไปในปี เดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริ กนั
• อาจมีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
• เข้าเรี ยนในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในสถาบันอุดมศึกษา และพักร่ วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริ กน
ั หรื อครอบครัวชาวอเมริ กนั
• ร่ วมกิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อชุ มชนเป็ นเวลา 20 ชัว่ โมงต่อภาคการศึ กษา และร่ วมประชุ ม สัม มนาร่ วมกับผูร้ ับทุน Global
UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผูน้ าและทักษะในการทางาน
• ผูส
้ นใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับโครงการ Global UGRAD ในภาพรวมได้ที่ http://www.worldlearning.org/ugrad และ
ศึกษาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครสาหรับนักศึกษาไทย ได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ผูส
้ มัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึน้ ไป
• เป็ นนักศึกษาในระดับอุดมศึ กษาที่ กาลังศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ช้ น
ั ปี ที่ 1 เป็ นต้นไป (สาหรับนักศึกษาชั้นปี อื่น จะต้องเหลื อ
ระยะเวลาอี กอย่างน้อย 1 ภาคการศึ กษา ในการลงทะเบี ยนเรี ยนเพื่อที่ จะสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลังกลับจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาวิชา เช่ น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ เกี่ ยวข้องกับการสัมผัสผูป้ ่ วยหรื อสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีขอ้ จากัดในการลงเรี ยนวิชาเอกตาม
สาขาข้างต้น หากได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ นิ สิต/นักศึกษาอาจต้องลงเรี ยนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกแทน)
• เป็ นนัก ศึ ก ษาในมหาวิ ทยาลัย ภู มิ ภ าค หรื อ เป็ นนัก ศึ ก ษาที่ สัง กัด วิท ยาเขตของมหาวิ ทยาลัย ซึ่ ง ตั้ง อยู่น อกเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริ มณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ต้ งั ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ไม่ สามารถสมัครได้
• มีผลการเรี ยนดี มีภาวะผูน
้ า ทากิจกรรมเพื่อชุมชนหรื อกิจกรรมพิเศษนอกหลักสู ตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
• ไม่ เคยมี ประสบการณ์ หรื อมี ประสบการณ์ น้อยมากในการเดิ นทางหรื อรับทุนไปต่างประเทศ ทั้ง ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่น ๆ
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•
•
•

นักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย แต่ สามารถช่ วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้
ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่ วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่ วมการสัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดให้ หรื อผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ ต้ งั มุมอเมริ กนั ศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่ง
หนึ่ งในจานวน 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

เงื่อนไข
•

•
•

•

ทุน Global UGRAD เป็ นทุนที่ไม่ ม่ งุ เน้ นการให้ ปริ ญญา แต่ อาจจะสามารถถ่ ายโอนหน่ วยกิตได้ ในบางกรณี (ขึน้ อยู่กบั มหาวิทยาลัย
ต้ นสั งกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้ องรั บผิดชอบการดาเนิ นการทั้งหมด) และผูท้ ี่ ได้รับทุน จะต้องเดิ นทางกลับทันที หลัง จาก
สิ้ นสุ ดโครงการ
มูลนิ ธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่ อจากมหาวิทยาลัยที่ผสู ้ มัครสังกัดเท่านั้น
ผูไ้ ด้รับทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่ วมโครงการได้ โดยทาง World Learning เป็ นผูด้ าเนิ นการเลือกมหาวิทยาลัย ให้
ตามความเหมาะสม
การพิจารณาคัดเลือกขั้นสุ ดท้ายขึ้นอยูก่ บั กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารสาคัญที่ต้องส่ ง มีดังนี้
• เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) ซึ่ งต้องพิมพ์ ก่อนระบบปิ ดรั บสมัคร พร้อมเซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้องในหน้าสุ ดท้ายที่ลงชื่ อกากับ และทั้งสองหน้าของ Essays 2 ข้อ
• Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ งที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกากับ
• จดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบับ
o ฉบับที่ 1 รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา หรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษากาลังเรี ยน/เคยเรี ยนด้วย
o ฉบับที่ 2 รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่ วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึ กงาน, โค้ช, หรื อหัวหน้าฝ่ ายการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่ควรให้เพื่อนหรื อบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้)
• (ถ้ามี) สาเนาหน้าพาสปอร์ต หากไม่มี ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนแทน (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
• (ถ้ามี) สาเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรื อ IELTS ที่ยงั ไม่หมดอายุ (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง) หากไม่มี ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ: เอกสารสาคัญข้างต้นใช้อย่างละ 1 ชุ ด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Application และส่ งมาพร้อมใบ
สมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อทาการคัดเลือกเบื้องต้น)
ขั้นตอนการสมัคร
1. เปิ ดรั บสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 มกราคม 2562 เวลา 5:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ซึ่ งตรงกับเวลา 17:00 น.
ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริ กาโซนตะวันออก) ผูส้ นใจสมัครชิ งทุน Global Undergraduate Exchange
Program (Global UGRAD) สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนาการกรอกใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิ ธิฯ ที่
http://www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อม
อัพโหลดเอกสารสาคัญข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ https://goo.gl/QZB7Ep
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้ องพิมพ์ เอกสารทั้งหมดก่อนเวลา 5:00 น. วันที่ 1 มกราคม 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) หากเมื่อเลยกาหนดแล้ว
ระบบจะปิ ดการรับสมัคร และผูส้ มัครจะไม่สามารถเข้าไปดูขอ้ มูล หรื อพิมพ์เอกสารของตนเองได้
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2. ผูส้ มัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ (ผูส้ มัครเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องหน้าสุ ดท้ายของใบสมัครและเรี ยงความ 2 ข้อ)
พร้อมแนบเอกสารส าคัญ ประกอบตามรายละเอี ย ดข้างต้น และส่ งไปที่ กองวิ เทศสั มพัน ธ์ หรื อส านั กงานวิเทศสั มพัน ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยต้ นสั งกัดของผู้สมัครเท่ านั้ น เพื่อทาการคัดเลื อกภายใน โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดวันปิ ดรับสมัครภายในเอง
มูลนิธิฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งตรงจากนักศึกษามายังมูลนิธิฯ หรื อใบสมัครที่ไม่ มีเอกสารครบสมบูรณ์
3. มหาวิทยาลัยทาการคัดเลือกภายใน และเสนอรายชื่ อนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนจานวน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยนาส่ งเอกสาร
ตามที่กาหนดในข้ อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนังสื อนาส่ งจากมหาวิทยาลัย พร้อมข้อมูลสาหรับการติ ดต่อผูป้ ระสานงาน
หลักของมหาวิทยาลัย ให้มูลนิ ธิฯ ภายในวันจันทร์ ท่ี 14 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 ช่ องทาง ต่ อไปนี้
• ส่ งอีเมลล์หนังสื อเสนอรายชื่ อมาให้มูลนิ ธิฯที่ tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16:30 น. ของวันที่จนั ทร์ที่ 14 มกราคม
2562 (มูลนิ ธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ งดพิจารณาผูส้ มัครจากมหาวิทยาลัยที่มิได้ส่งรายชื่ อภายในวันดังกล่าว) และ
• ส่ งเอกสารทั้งหมดด้วยมือ หรื อโดย EMS - Express Mail Service ตามที่อยูข่ า้ งล่าง (โดยต้องประทับตราไปรษณี ยภ์ ายใน
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เท่านั้น แต่ไปรษณี ยไ์ ทยอาจนาส่ งถึงมูลนิ ธิฯในวันถัดไปได้)
มูลนิธิการศึ กษาไทย-อเมริ กนั (ฟุลไบรท์ )
อาคารไทยวา 1 ชั้ น 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
(วงเล็บมุมซอง “2019 GLOBAL UGRAD”)
อนึ่ ง มูลนิ ธิการศึกษาไทย-อเมริ กนั เป็ นผูด้ าเนิ นการร่ วมกับสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกเท่านั้น ผูไ้ ด้รับทุนจะ
ถือได้วา่ เป็ นศิษย์เก่าที่ ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ ามิใช่ เป็ นผู้ได้ รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผไู ้ ด้รับทุนนี้ จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู ้
ได้รับทุนฟุลไบรท์ทุกประการ รวมทั้งยังคงมีสิทธ์ที่จะสมัครสอบทุนต่างๆของมูลนิ ธิฯ (ฟุลไบรท์) ได้ในอนาคต
หากมีขอ้ สงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทาการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 9:30น. – 16:30 น. โทร. 0-2285-0581-2
ต่อ 106 คุณศุภวารี ภัทราวณิ ชย์ หรื อส่ งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org (กรุ ณาเขียนชื่ อ นามสกุล และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
ของผูส้ อบถามให้ชดั เจนด้วย)
ตารางการดาเนินงาน (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
1 พฤศจิกายน 2561
เปิ ดรับสมัครทุน 2018 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application
1 มกราคม 2562
ปิ ดรั บสมัครในระบบ Online Application (เวลา 5:00 น. ของเวลาประเทศไทย)
2-13 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยทาการคัดเลือกภายใน (หากคัดเลือกเสร็จก่อนกาหนด สามารถส่ งรายชื่ อและเอกสารได้ทนั ที )
14 มกราคม 2562
ปิ ดรั บเอกสารเสนอชื่ อตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่ งอีเมลล์ รายชื่ อและส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS –
Express Mail Service เท่ านั้น โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์ วันจันทร์ ท่ี 14 ม.ค. 62 เป็ นวันสุ ดท้ าย)
5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่ อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเบื้องต้น ที่เว็บไซต์ของฟุลไบรท์ http://www.fulbrightthai.org
14 กุมภาพันธ์ 2562
สอบสัมภาษณ์ผา่ นทาง Video Conference ณ มุมอเมริ กนั ศึกษา หรื อ Skype จากห้องประชุมมหาวิทยาลัย
1 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อจากประเทศไทย 5 คน (ตัวจริ ง 4 คนและตัวสารอง 1 คน) ที่เว็บไซต์ของ
ฟุลไบรท์ http://www.fulbrightthai.org และเสนอชื่ อผูท้ ี่ ได้รับการคัดเลื อกจากประเทศไทยไปยัง กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา (Bureau of Education and Cultural Affairs - ECA) เพื่อคัดเลือกรอบสุ ดท้าย
มีนาคม – เมษายน 2562
ผูถ้ ูกรับการเสนอชื่ อจากประเทศไทย 6 คน สอบ TOEFL iBT (รายละเอียดการสอบจะแจ้งในภายหลัง)
พฤษภาคม 2562
ประกาศผลรอบสุ ดท้า ยสาหรั บ ทุน Global Undergraduate Exchange Program (โดย World Learning และ
มูลนิ ธิฯ จะแจ้งกาหนดการเดินทางให้นกั ศึกษาทุนทราบในภายหลัง
** มูลนิธิฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับพิจารณาใบสมัคร ที่ไม่ ได้ ส่งให้ มูลนิธิฯ จากมหาวิทยาลัยต้ นสั งกัดตามเวลาที่กาหนด
หรื อหากเอกสารไม่ ครบถ้ วน โดยไม่ มีข้อแม้ ใด ๆ ทั้งสิ้ น **
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