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Announcement for 2015 Global Undergraduate Exchange Program 
ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมภิาค 

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

สถานทูตอเมริกนัประจ าประเทศไทย ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท)์ เปิดรับสมคัรแข่งขนัทุนนกัศึกษา
แลกเปล่ียนส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไทยทีเ่รียนดแีละมภีาวะความเป็นผู้น า ท่ีผา่นการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารยช์าวอเมริกัน เพื่อเพ่ิมพูนภาวะผูน้ าและเรียนรู้ชีวิต สังคม 
วฒันธรรมและสถาบนัการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี  

 
Global Undergraduate Exchange Program  
(ทุนนกัศึกษาแลกเปล่ียนส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมิภาคท่ีก าหนด) 
ทุนส าหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา  
5 เดือน โดยเร่ิมเรียนในเทอม Fall 2015/Spring2016) 
 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

 ผูส้มคัรตอ้งมีสญัชาติไทย อาย ุ18 ปีข้ึนไป ณ วนัท่ีปิดรับสมคัรและต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมจนถึงปัจจุบัน 2.50 ขึน้ไป  
 เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีส าเร็จภาคการศึกษาท่ี 1ของปีการศึกษาท่ี 1 แลว้ (โดยจะตอ้งเหลืออีก 1 ภาคการศึกษา 

เพื่อท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลงักลบัจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น 
กฎหมาย แพทยศาสตร์ สตัวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสชัศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสั
ผูป่้วยหรือสตัวท่ี์ใชใ้นการทดลอง อาจจะมีขอ้จ ากดัในการเขา้ชั้นเรียนระดบัปริญญาตรี) 

 เป็นนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัภูมิภาค หรือเป็นนกัศึกษาท่ีเรียนอยูท่ี่วทิยาเขตของมหาวทิยาลยัซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงมี
ทีต่ั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่สามารถสมคัรได้  

 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้น รวมถึงตอ้งสามารถเดินทางไปสมัภาษณ์ดว้ยตวัเองผา่นระบบ Video Conference 
ณ ท่ีตั้งมุมอเมริกนัศึกษาในมหาวิทยาลยัแห่งใดแห่งหน่ึงในจ านวน 5 แห่ง  (American Corners - มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช)  

 มีผลการเรียนดี มีภาวะผูน้ า ท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์นอ้ยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศึกษาท่ีตนสงักดัใหเ้ขา้ร่วมโครงการหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program 

 ไดรั้บการประสานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟลุไบรท ์ประเทศไทย ท าใหมี้โอกาสไดส้ร้างเครือข่ายกบั 
ผูไ้ดรั้บทุนฟลุไบรทอ่ื์นๆ ทั้งท่ีจะไปในปีเดียวกนั รวมถึงศิษยเ์ก่าทั้งไทยและอเมริกนั 

 มีโอกาสไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเขา้รับทุน 
 รับทุนแลกเปล่ียนเต็มจ านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา 
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 เขา้เรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถานศึกษาและพกัร่วมกบัเพ่ือนนกัศึกษาชาวอเมริกนัหรือพกักบัครอบครัวชาวอเมริกนั  
 ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชนเป็นเวลา 20 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย  1 วิชาท่ี

เก่ียวขอ้งกบั U.S. Studies เช่น ประวติัศาสตร์อเมริกนั เป็นตน้ 
 มีโอกาสไดฝึ้กงานในสาขาท่ีก าลงัศึกษาหรือในสายงานท่ีวางแผนไว ้

 
เง่ือนไข 

 การพิจารณาคดัเลือกขั้นสุดทา้ยอยูท่ี่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เป็นทุนที่ไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ในบางกรณี (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

ของผู้สมคัร โดยผู้สมคัรต้องรับผดิชอบการด าเนินการทั้งหมด) และผูท่ี้ไดรั้บทุนจะตอ้งเดินทางกลบัทนัทีหลงัจากส้ินสุด
โครงการ 

 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากมหาวทิยาลยัท่ีผูส้มคัรสงักดัเท่านั้น  
 

เอกสารส าคญัทีต้่องส่ง มดีงันี ้ 
 เอกสารใบสมคัรท่ีพิมพจ์ากระบบใบสมคัรออนไลน์ (Online Application) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 Official Transcript (ภาษาองักฤษ) ท่ีออกโดยมหาวิทยาลยั มีลายเซ็นผูอ้  านวยการส านักทะเบียนและตรามหาวิทยาลยั

ก ากบั 
 จดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบบั 

 ฉบบัท่ี 1 รับรองโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารยม์หาวทิยาลยัท่ีเคยเรียนดว้ย 
 ฉบบัท่ี 2 รับรองโดยอาจารยอ์าจารยม์หาวทิยาลยัท่ีเคยเรียนดว้ยท่านอ่ืน, หวัหนา้งาน, โคช้, หรือหวัหนา้ฝ่ายการ

แลกเปล่ียนทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั (ไม่ควรใหเ้พ่ือนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให)้ 
 หลกัฐานการจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาองักฤษหรือภาษาไทย) 
 ส าเนาหนา้พาสปอร์ต (Biographical Information Page) และส าเนาบตัรประชาชน 
 ส าเนาเอกสารคะแนน TOEFL ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ถา้มี) 
 เอกสารผลงาน Portfolio (ถา้มี) 

หมายเหตุ: เอกสารส าคญัขา้งตน้ใชอ้ยา่งละ 1 ชุด 
 
ขั้นต้อนการสมคัร 

1. ผูส้นใจสมคัรชิงทุน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการไดจ้ากเวบ็ไซตข์องมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org และกรอกใบ
สมคัรแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอพัโหลดเอกสารส าคญัเขา้ระบบ โดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง World 
Learning ตามลิงคต์่อไปน้ี http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/global-ugrad/global-ugrad-resource-
portal/ (เลือก Global UGRAD Online Student Application และลงทะเบียนสมคัร Global UGRAD: East Asia and the 
Pacific) หรือ http://bit.ly/1IvQPL3  
 

2. ผูส้มคัรพิมพเ์อกสารใบสมคัรจากระบบ (รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูส้มคัร) พร้อมแนบเอกสารส าคญัตวัจริงประกอบตาม
รายละเอียดขา้งตน้ และส่งไปท่ีกองวิเทศสัมพันธ์หรือส านักงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร 
เท่านั้น เพื่อท าการคดัเลือกภายใน โดยมหาวิทยาลยัอาจก าหนดวนัปิดรับสมคัรภายในเอง มูลนิธิฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
พจิารณาใบสมคัรทีส่่งตรงจากนักศึกษา หรือใบสมคัรทีไ่ม่มเีอกสารครบสมบูรณ์ 

http://www.fulbrightthai.org/
http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/global-ugrad/global-ugrad-resource-portal/
http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/global-ugrad/global-ugrad-resource-portal/
http://bit.ly/1IvQPL3
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3. มหาวิทยาลยัท าการคดัเลือก และเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบตัรครบถว้นจ านวน 2 คน โดยน าส่งเอกสารตามข้อ 2 
ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนงัสือน าส่งจากมหาวิทยาลยั ให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น. 
(พิจารณาจากวนัประทบัตราไปรษณีย ์เอกสารตอ้งถึงมูลนิธิฯ ภายในวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2558 โดย EMS - Express Mail 
Service เท่านั้น) ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์)  
อาคารไทยวา 1 ช้ัน 3 เลขที ่21/5  
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
(วงเลบ็มุมซอง “2015 GLOBAL UGRAD”) 
 

อน่ึง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนัเป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคดัเลือกเท่านั้น ผูไ้ดรั้บทุนจะถือ
ไดว้า่เป็นศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามใิช่เป็นผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ แตผู่ไ้ดรั้บทุนน้ี จะไดรั้บการดูแล
เช่นเดียวกบั 
ผูไ้ดรั้บทุนฟลุไบรททุ์กประการ 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 และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อ
สะดวกของ 
ผูส้อบถามใหช้ดัเจนดว้ย) 
 
ตารางการด าเนินงาน  
10 กมุภาพนัธ์ 2558 ปิดรับเอกสารเสนอช่ือจากทางมหาวิทยาลัย (ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ และต้องถึงที่มูลนิธิ

ภายใน 12 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยส่งผ่านไปรษณีย์ EMS – Express Mail Service เท่านั้น) 
13 กมุภาพนัธ์ 2558 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ ท่ีเวบ็ไซตข์องฟลุไบรท ์www.fulbrightthai.org  
17 กมุภาพนัธ์ 2558 สอบสมัภาษณ์ผา่นทาง Video Conference ณ มุมอเมริกนัศึกษา 
23 กมุภาพนัธ์ 2558 สอบภาษาองักฤษ ITP TOEFL ณ ท่ีตั้งมุมอเมริกนัศึกษา (ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเบ้ืองตน้และ 

ยงัไม่มีผลคะแนน TOEFL) 
2 มีนาคม 2558 ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ ท่ีเวบ็ไซตข์องฟลุไบรท ์www.fulbrightthai.org 
15 มีนาคม 2558  เสนอช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากประเทศไทยไปยงักระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau 

of Education and Cultural Affairs - ECA) เพื่อคดัเลือกรอบสุดทา้ย 
พฤษภาคม 2558 ประกาศผลรอบสุดท้ายส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program (ECA และมูลนิธิฯ 

จะแจง้ก าหนดการเดินทางใหน้กัเรียนทุนทราบในภายหลงั 
 

(วนัและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
 

 
** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพจิารณาใบสมคัร ทีไ่ม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯจากมหาวทิยาลยัต้นสังกดั และหากเอกสารไม่ครบถ้วน  

โดยไม่มข้ีอแม้ใดๆทั้งส้ิน ** 

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
http://www.fulbrightthai.org/

